
23. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA VENDA DE LLIBRES I
PUBLICACIONS MUNICIPALS

ARTICLE 1. FONAMENT

D’acord amb el que es disposa en els articles 4 i 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, i en l'article 20 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals s'estableix
la taxa per la venda de llibres i publicacions municipals.

ARTICLE 2. FET IMPOSABLE

Constitueix el fet imposable el lliurament de llibres i altres publicacions que edite l'Ajuntament de Vinaròs per
a la seua venda.

ARTICLE 3. SUBJECTE PASSIU

Estan obligats al pagament les persones físiques o jurídiques i les entitats al fet que es refereix l'article 33 de la
Llei general tributària, que reben els llibres i/o publicacions que constitueixen el fet imposable.

ARTICLE 4. QUANTIES

1. La fixació dels preus de venda al públic es realitzarà per decret de l'Alcalde-President en funció dels següents
elements de despesa:

a) Despeses d'adquisició del dret d'autor més els de maquetació i edició

b) Despeses de distribució o transport

c) Venda al públic per llibreries o similars amb un marge de benefici del 30% sobre la suma dels altres  
elements de despesa

d) En les comandes realitzades per llibreries no situades en el terme municipal de Vinaròs, es facilitaran els 
llibres per correu contra reemborsament a càrrec de la llibreria. Aquest cost podrà es podrà aplicar sobre 
el comprador

e) Estoc per a l'Ajuntament del 10% de l'edició per a atencions protocol·làries

2. Quan es generen despeses de drets d'autor i d'edició per persona física o jurídica aliena a l'Ajuntament,
aquests es posaran de manifest a través de factures reglamentàries expedides, amb la finalitat que puga fixar-se
el preu públic per l'Alcalde-President de l'entitat.

3. Quan no existisca dret d'autor i l'edició es realitze directament per l'Ajuntament s'instarà a informes tècnics
precisos que n’evidencien les despeses.

4. El càlcul del preu de venda a les llibreries es realitzarà sumant les partides de despesa a) i b), que es dividiran
pel 90% del nombre de llibres de l'edició.

5. El preu de venda al públic es calcularà incrementant l'obtingut en el punt anterior en un 30% arredonint els
decimals iguals o superiors a 5 a l'alça i els inferiors a la baixa. El càlcul en pessetes no contindrà decimals,
mentre que el preu en euros no contindrà més de dos decimals.

6. En tot cas la proposta de fixació ha de ser informada per l'Interventor i quan l'informe no siga favorable a la
proposta, bé perquè no es trobe determinada amb exactitud alguna de les despeses del llibre o bé perquè no
reflectisca la distribució de despeses abans esmentada. L’òrgan competent per a la fixació del preu públic de la
publicació serà el Ple de la Corporació.



ARTICLE 5. NORMES DE GESTIÓ

1. Una vegada fixat per l'Alcalde-President, o si escau pel Ple de l'entitat, l'import de la taxa per a cada llibre o
publicació, aquests es posaran a la venda a través de llibreries.

2. L'Ajuntament contractarà amb els establiments d'acord amb el RDL 2/2000 de 16 de juny, de Contractes de
les Administracions Públiques, i es fixarà com a preu d'aquests contractes el percentatge establit com a venda
al públic en l'article anterior.

3.  L'Ajuntament realitzarà  un  dipòsit  amb les   llibreries  per  un  període  de  90  dies,  transcorregut  el  qual,
aquestes estaran obligades a retornar els exemplars que no s'hagen venut, i la resta serà facturada per l’Ajunta -
ment al preu estipulat. En cas d'incompliment d'aquesta obligació, l'Ajuntament facturarà el 100% del dipòsit.

4. Si dins del període de dipòsit el llibreter esgotara totes les existències podrà sol·licitar de l'Ajuntament un
nou dipòsit per un altre període de 90 dies.

5. La meritació i el pagament del preu públic es produirà en el moment en què el llibreter presente comptes,
transcorreguts 90 dies des del moment de la constitució del dipòsit i li siga liquidat el corresponent preu.

El pagament d’aquest haurà de realitzar-se en el termini de 15 dies naturals des de la liquidació.

La present ordenança fiscal es va aprovar en Ple de data 20 de desembre del 2001, ha entrat en vigor l'1 de
gener del 2002, i hi romandrà mentre que no siga derogada total o parcialment.

L'última modificació d'aquesta ordenança va ser publicada en el BOP Castelló 29 de desembre del 2001.


