La secretària

Aprovat provisionalment
pel Ple de data 24.11.2011
La secretària.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER
LA VENDA D’EDICIONS MUNICIPALS
Article 1.Concepte
Conforme amb el que preveu l’article 127, en relació amb l’article 41 i següents, del RDL 2/2004,
de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest
Ajuntament estableix el preu públic per la venda d’edicions municipals, d’acord amb les tarifes
regulades a l’article 3, que es regirà per aquesta ordenança.
Article 2.Obligats al pagament
Estan obligats a pagar el preu públic regulat en aquesta Ordenança els qui adquireixin les edicions
realitzades per aquest Ajuntament a què es refereix l’article anterior.
Article 3.Quantia
La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà fixada a la tarifa compresa a l’article
següent per cada una de les edicions i destinacions de l’obra.
Article 4.Tarifes
1.
La tarifa d’aquest preu públic serà la següent:
a)
Monografies migjorneres 6,40
b)
Migjorners amb Petjada 8,40
2.
Quan l’adquirent sigui una persona física o jurídica dedicada a la venda de llbres a la
menuda i/o a l’engròs, al PVP indicat a l’apartat anterior, se li aplicarà un descompte del 20%.
3.
El/la regidor/a de cultura podrà ordenar per escrit el nombre d’exemplars que s’han de
distribuir gratuïtament per difondre’ls en organismes públics i la naturalesa i tipus d’aquests
organismes.
4.
En el PVP s’entén inclòs l’IVA.
5.
El preu de les noves edicions que no estiguin reflexades en aquesta Ordenança anirà en
funció del seu cost.
Article 5.- Dret supletori
Pel procediment de recaptació s’aplicarà supletòriament la LGT Disposició final. Aquesta
Ordenança entrarà a vigir el dia de la seva publicació definitiva en el BOIB i restarà en vigor fins
a la seva modificació o derogació expresses.
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