
 
 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. P2 
REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS DE VENDA DE PUBLICACIONS DEL 
CONSELL COMARCAL DE BAIX EBRE 

 
 

Article 1r. Concepte 

 
De conformitat amb el previst a l'article 41 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, de 
les hisendes locals, s'estableix 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 Consell Comarcal del Baix Ebre 
 

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. Per a publicacions que s’editin després de l’aprovació d’aquesta ordenança, 
l’establiment dels preus públics o preu de venda al llibreter, es fixarà per decret del 
president i serà la suma dels costos d’adquisició dels drets d’autor, més els costos 
d’edició i els costos de distribució (tots ells IVA exclòs) als que se’ls aplicarà l’IVA 
corresponent. 
 
2. Per a publicació editades abans de la publicació d’aquesta ordenança s’estableix un 
preu de venda únic de 10,00 € al qual se li sumarà l’IVA corresponent. 
 

Article 5è. Normes de gestió 

 
Un cop fixats pel president, o, en el seu cas, per la Junta de Govern el preu públic per a 
cada  llibre, publicació o material, es ficaran a la venda directament pel mateix IMACT. 
 

Article 6è. Cobrament 

 
El pagament es realitzarà al moment de l’entrega del llibre, publicació o material. 
 

Disposició final 

 
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la publicació al BOP, i 
se’n mantindrà la vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa. 
  

Document aprovat inicialment en la sessió plenària de data 20 de desembre de 
2013 i  exposat al públic sense al·legacions 
 
La secretària acctal., 
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