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ORDENANÇA NÚM. 30 
 
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE LLIBRES, 

PUBLICACIONS I ALTRES 
 
Article 1r. Concepte  
 
De conformitat amb el previst a l'article 41 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el 
Patronat municipal de Cultura d’Altafulla/ l’Ajuntament d’Altafulla acorda establir el preu 
públic pel servei de venda de llibres, publicacions i altres, determinant els criteris i les 
quanties que s'aplicaran per aquesta exacció.  
 
Article 2n. Fet imposable  
 
Constitueix el fet imposable la prestació del servei de venda de llibres, publicacions i material 
gràfic turístic que realitzi el Patronat Municipal de Cultura d’Altafulla / l’Ajuntament 
d’Altafulla.  
 
Article 3r. Subjectes passius  
 
Estan obligats al pagament del preu públic les persones físiques o jurídiques i les entitats a les 
que es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària, que rebin els llibres, publicacions o 
material que constitueixin el fet imposable.  
 
Article 4t. Preus aplicables  
 
1. L'establiment dels preus públics o preu de venda al llibreter es fixarà per resolució del 
president i serà la suma dels costos d'adquisició dels drets d'autor, més els costos de 
distribució (tots ells IVA exclòs) als que se'ls aplicarà l'IVA corresponent.  
 
2. Quan es generin costos de dret d'autor i d'edició per persona física o jurídica aliena al 
Patronat Municipal de Cultura d’Altafulla / l’Ajuntament d’Altafulla, es posaran de manifest 
mitjançant les factures reglamentàries amb l'objectiu de que el Ple fixi el preu públic.  
 
3. Quan no existeixi dret d'autor i l'edició es realitzi directament per el Patronat Municipal de 
Cultura d’Altafulla / l’Ajuntament d’Altafulla, per calcular el cost es farà a partir dels 
informes/consultes de la impremta encarregada de l’edició que evidencien aquest cost.  
 
4. Quan el preu de venda del llibre o la publicació vingui determinat en el moment de la 
compra, aquest serà el PVP.  
 
El PVP s’estableix en base al cost d’una unitat més el 50% d’aquest cost. 
 
Això serà provisional fins que el Ple determini el preu final i l’incorpori a l’annex. En aquest 
cas la modificació no entrarà en vigor fins a l’1 de gener de l’any següent. 
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5. En tot cas la proposta de fixació de preu públic ha d'estar informada per la Comissió 
informativa d’Hisenda i quan l'informe reflecteixi que els costos del llibre no estan 
determinats amb exactitud, o bé que no reflexa la distribució de costos o bé aquests no 
existeixin, l'òrgan competent per a la fixació del preu públic de la publicació serà el Ple de 
l’Ajuntament d’Altafulla.  
 
6. Així mateix s’adjuntarà un annex on es farà constar el preu dels llibres que el Patronat / 
l’Ajuntament vagi posant a la venda. 
 
7. Es determina pel preu que consti a l’annex una bonificació del 33,33% a les llibreries i 
d’altres establiments especialitzats quan aquests adquireixin els llibres del Patronat / de 
l’Ajuntament i sempre que la comanda sigui superior a 25 unitats.  
 
Article 5è. Normes de gestió  
 
Un cop fixats pel Ple el preu públic per cada llibre, publicació o material, es posaran a la 
venda directament pel mateix Patronat Municipal de Cultura / Ajuntament.  
 
Article 6è. Cobrament  
 
El pagament es realitzarà al moment de l'entrega del llibre, publicació o material. En el cas 
d’establiments especialitzats es girarà la corresponent factura. 
 
Disposició addicional 
 
La incorporació de nous llibres per posar-los a la venda comportarà l’establiment del 
corresponent preu públic per part del Ple i caldrà que es publiqui la modificació de l’annex. 
La seva entrada en vigor serà de 15 dies després de la publicació de l’esmentat annex excepte 
en el cas que afecti a preus ja fixats anteriorment, cas en el que caldrà esperar a 1 de gener de 
l’exercici següent. 
 
Disposició final  
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor una vegada transcorreguts 15 dies després de la seva 
publicació íntegra al BOPT, d'acord amb els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i 
la seva vigència es mantindrà fins que se'n acordi la modificació o derogació expressa.  
 

ANNEX 
 

Llibre Preu 
Pinzellades 10,80€ 
La pastisseria i la cuina de la garrofa 14,00€ 
 

Plànol Preu 
Plànol turístic 1,00€ 
Camins del camp 9,00€ 
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(*) Plànol turístic d’Altafulla a escala 1:5.000 i Plànol de la Xarxa de camins del Camp de Tarragona relatiu a la 
Costa Nord a escala 1:25.000 
 
Aquesta ordenança fiscal va ser aprovada pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària de 
data 28 de setembre de 2007 i modificada pel Ple de la Corporació en dates 20 d’octubre, 28 
de novembre de 2008, 15 d’octubre de 2014 i 25 de juliol de 2016. 
 
L’ALCALDE        EL SECRETARI 

  
 


