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NORMA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS PER LA VENDA DE LLIBRES I PUBLICACIONS EDITADES PER
L’AJUNTAMENT DE CANALS.
Article 1. Objecte.
Serà objecte d'aquest preu públic la venda de llibres i publicacions editats per aquest Ajuntament.
Article 2.- Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Norma, les persones físiques o jurídiques
que adquirisquen els llibres i publicacions objecte d'aquest text regulador.
Article 3.-Determinació del Preu Públic.
1.- La quantitat a exigir i liquidar per aquest preu públic s'obtindrà amb l'aplicació de preus per llibre adquirit.
Per a una millor categorització dels llibres ja publicats i futures publicacions, s'ha categoritzat en cinc tipus les
obres que són objecte de publicació per part d'aquest Ajuntament.
2.- A la vista dels imports dels costos de la prestació del Servei de publicació i venda de llibres, es procedeix a
fixar les quanties, acollint-se allò estipulat en l'article 44.2 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, aplicant una reducció fins al 20% sobre
els costos per a fomentar la seua adquisició, així com una tarifa reduïda en funció de variables com l'antiguitat
de l'edició i el control d'existències.
3.- Per als llibres i publicacions ja editats per aquest Ajuntament, la quantia dels preus públics serà la fixada en
el present Text Regulador, establint-se a aquest efecte en la Disposició Addicional Única la correlativa
categorització. Per a futures publicacions, la categorització serà fixada mitjançant resolució d'Alcaldia, a la vista
de l'informe emès pel Servei encarregat de les edicions, el qual haurà d'informar del cost total de cada edició.
Categories
1.- Llibre, edició impresa en gran format
2.- Llibre, edició impresa en gran format paginació mitjana
3.- Llibre, edició impresa en format estàndard
4.- Llibre, edició impresa en format estàndard reduït
5.- Llibre, edició impresa en format de butxaca

1.- Definició de GRAN FORMAT: Aquest tipus de publicació està representada per l'obra “El Foc i la roda del
temps. Figures i trajectes de la Festa de Sant Antoni de Canals”. Es caracteritzen per unes dimensions
considerables en comparació d'un altre tipus d'obres, tapes rígides, paper setinat, entre les 400 i 750 pàgines
d'impressió en colors i fotografia de gran format. Fins a un cost total d'edició de 17.000 €
2.- Definició de GRAN FORMAT PAGINACIÓ MITJANA: Representada per les obres de la col·lecció “Llibre de
Festes Patronals”. Les dimensions d'aquest tipus d'obres són DIN A4, tapes dures, paper setinat, entre les 200 –
400 pàgines, impressió a color i fotografies de format normal. Fins a un cost total d'edició de 12.000 €
3.- Definició de FORMAT ESTÀNDARD: Representada per l'obra “El valencià col·loquial de la Vila de Canals”. Les
dimensions d'aquest tipus d'obres seran les normals (aproximadament 140 x 210 mil·límetres), tapa flexible,
paginació mitjana (entre 200 – 500 pàgines), paper setinat, impressió a color i fotografies de format normal.
Fins a un cost total d'edició de 7.500 €

4.- Definició de FORMAT ESTÀNDARD REDUÏT: Representada per l'obra “Els santets de Canals: capelletes i
plafons ceràmics de devoció popular”. Les dimensions d'aquest tipus d'obres podran variar, la seua tapa blana,
paginació mitjana (entre 100 – 250 pàgines), paper setinat, impressió a color i fotografies de format normal (<1
pàgina). Fins a un cost total d'edició de 5.000 €
5.- Definició de FORMAT DE BUTXACA: Aquest tipus d'obres de grandària reduïda i paginació curta (<150
pàgines), pot variar en el seu format a causa de característiques específiques de l'obra o per la necessitat
d'ajust dels costos. Fins a un cost total d'edició de 2.500 €
Article 4.-Quantia
1.- La quantia del preu públic regulat en aquesta norma IVA inclós, serà la següent:
Epígraf
1.- Llibre, edició impresa en gran format
2.- Llibre, edició impresa en gran format paginació mitjana
3.- Llibre, edició impresa en format estàndard
4.- Llibre, edició impresa en format estàndard reduït
5.- Llibre, edició impresa en format de butxaca

Import
30 €
10 €
9€
6€
3€

2.- En el cas d'edicions amb una antiguitat superior a 5 anys i existències superiors al 20% de l'edició, l'import
dels epígrafs 2 a 5 serà del 50%.
3.- En el cas d'edicions amb una antiguitat superior a 10 anys, l'import dels epígrafs 2 a 5 serà del 25%
4.-Pel que fa a la distribució a través de llibreries o establiments especialitzats del sector de distribució de
publicacions, els preus es minoraran en el quaranta per cent, sempre que els preus de venda siguen els
mateixos que els d’aquest Ajuntament, i per a una adquisició mínima de 10 llibres.
En aquest cas, podran adquirir els llibres directament o sol·licitar el seu dipòsit, mitjançant contracte de
compravenda o dipòsit respectivament, per un període de 6 mesos, transcorregut el qual estaran obligats a
retornar els llibres no venuts i la resta els adquiriran i seran facturats per l'Ajuntament al preu de venda reduït.
En el cas d'incompliment d'aquesta obligació l'Ajuntament facturarà el 100% del dipòsit.
Article 5.- Descomptes i donacions de fons.
1. Seran aplicables als llibres i publicacions editats per aquest Ajuntament els descomptes regulats en l'article
11 de la Llei 10/2007, de 22 de juny, de la lectura, del llibre i de les biblioteques. De tal manera, en el Dia del
Llibre i Fires del Llibre, Congressos o Exposicions del Llibre, sempre que així ho determinen les seues entitats
organitzadores, quan aquestes pertanguen als sectors de l'edició i comercialització del llibre, un descompte del
10 per cent del preu fix.
2. Es podrà fer donació gratuïta de llibres i publicacions a Administracions Públiques, Biblioteques Públiques i
Entitats Culturals i/o Educatives, privades o públiques. També podrà reservar-se un percentatge de cada edició
per a donacions protocol·làries.
Article 6.- Naixement i extinció de l'obligació de pagament.
L'obligació de pagament naix en el moment de l'adquisició del llibre o publicació.
Article 7.- Gestió.
1. La venda dels llibres i publicacions es realitzarà a través dels punts de venda establits per aquest Ajuntament.
2. El pagament del preu públic, s'efectuarà atenent a les següents modalitats:
a) En els casos en què el propi Ajuntament efectue la venda en actes de presentació de llibres i similars, el
pagament s'efectuarà de forma directa, procedint-se per part del personal públic municipal a ingressar les

quantitats recaptades en la Tresoreria Municipal, encara que també pot contemplar-se, si escau, el pagament
per un Terminal de Punt de Venda (TPV).
b) En els supòsits que la venda s'efectue directament des dels punts de venda establits per l'Ajuntament, el
pagament s'exigirà en règim d'autoliquidació, d’acord al model oficial aprovat i, una vegada ingressat en el
compte bancari corresponent, es lliurarà còpia al personal municipal en el moment del lliurament del llibre o
publicació.
c) També es podrà adquirir des dels punts de venda establits per l'Ajuntament directament mitjançant el
pagament per TPV.
Disposició Addicional Única.Per als llibres i publicacions ja editats per aquest Ajuntament i als efectes previstos en l'article 3.3 de la present
norma, s'estableix la següent categorització:
Categoria
1
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5

Títol
El foc i la roda del temps.
Llibre de Festes Patronals
Diccionario Eniclopédico básico de Canals
Sant Antoni. Passatges d'un ritual
Canals: passat revelat
El Valencià col·loquial de la Vila de Canals
Canals: temas de historia local
L'Oratori i la Torrassa del Palau dels Borja a la Torre de Canals
Historia de la acequia de la partida del Pla Nuevo
Contarelles
Receptes tradicionals de cuina. Vol. 5
Centenario del Monasterio de las clarisisas de Canals 1912-2012
75 Aniversari CEIP "Papa Calixto III''
Poesías de Joaquín Morales Colomer. Ximo, el versaor
Canals i l'aigua: el riu dels Sants, 1844-1931
Coneguem els nostres noms
El desenvolupament industrial a Canals
Els santets de Canals: capelletes i plafons ceràmics de devoció popular
Poemes
Canals
Apuntes histórico-descriptivos de la Villa de Canals
La lloca
Receptes tradicionals de cuina. Vol. 4
Receptes tradicionals de cuina. Vol. 3
Receptes tradicionals de cuina. Vol. 2
Comentarios a los apuntes de D. Sebastián Sivera Font
Canals: l'arbre, els arbres

Disposició derogatòria
A l'entrada en vigor del present Text Regulador quedarà derogada la norma vigent (BOP 217 de 12/09/1991)
modificada per acord Ple de 6 de juliol de 2.000 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província número 269 de
data 11 de novembre de 2000.
Disposició final
Els presents preus públics i el seu Text Regulador, entraran en vigor l'endemà de la publicació del seu text
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, i continuaran en vigor fins a la seua modificació o derogació.

