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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PUBLIQUE PER LA VENDA DE LLIBRES 

EDITATS PER L'AJUNTAMENT  

 
Article 1.- CONCEPTE 

De conformitat amb el que preveu l'article 117, en relació amb l'article 41.b) i 48, 
tots ells de la Llei 39/1.988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes locals este 
Ajuntament establix el preu públic per la venda de llibres editats per l'Ajuntament, que es 
regirà per la present Ordenança. 
 
Article 2.- OBLIGATS AL PAGAMENT 
 Estan obligats al pagament del preu públic regulat en esta Ordenança qui 
sol·liciten o adquirisquen els llibres a què es referix l'article anterior, per considerar que 
són els beneficiaris de l'activitat administrativa demandada. 
 
Article 3.- QUANTIA 

1.-La quantia del preu públic regulat en esta Ordenança es fixarà per a cada edició 
d'un llibre segons el que establix l'apartat següent: 
 

2.- El preu de venda al públic en general per a cada edició de llibre es calcularà 
segons la fórmula següent: 
 
 Preu cost edició + drets autor + 10% en concepte de gastos de distribució i 

altres gastos administratius 
PREU = ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Nombre de llibres editats 
 
Article 4.- OBLIGACIÓ DE PAGAMENT 
 1.- L'obligació del pagament del preu públic regulat en esta Ordenança naix a 
l'adquirir el llibre. 
 2.- El pagament del preu públic s'efectuarà en el moment de l'adquisició del llibre. 
 3.- El pagament podrà realitzar-se per ingrés directe segons es determine. 
 4.- Estaran exempts del pagament, aquells llibres que l'alcalde, sol·licite per a 
l'entrega amb motiu d'actes de representativitat, prèvia firma del justificant que guardarà 
en el seu poder l'Ajuntament. 
 
 



DISPOSICIÓ FINAL. 
 La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí de la 
província, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa. 
 
APROVACIÓ 
 Esta Ordenança, va ser aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament en data 
12 d'agost de 1996 i definitivament el dia 18 d'octubre de 1996, publicant-se en el Butlletí 
Oficial de la província 241 de data 18 d'octubre de 1996 

 
 


