Ordenança de Preus Públics núm. 3.5. Preu públics per la venda de publicacions
edicions impreses i material de promoció institucional

Article 1. Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que es preveu en l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març), aquest municipi
estableix el preu públic per la venda de públicsacions, edicions impreses i material de promoció
institucional de l'Ajuntament o dels seus organismes autònoms, que es regirà per aquesta ordenança.

Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els qui es beneficiïn del
servei prestat per aquest municipi, a què es refereix l'article anterior.

Article 3. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà acordada en cada cas per la Junta
de Govern Local, o l’òrgan competent del respectiu organisme autònom quan el preu cobreixi el
cost, atesos els costos i les necessitats de difusió de la publicació i/o material de promoció
institucional.
2. A les tarifes aprovades per la Junta de Govern Local u òrgan del respectiu organisme autònom,
en el seu cas, es repercutirà l’Impost sobre el valor afegit d'acord amb la normativa que el
regula.
3. Els posseïdors del carnet “Amic del Museu Municipal Joan Abelló “ i “Empresa col·laboradora
del Museu Municipal Joan Abelló” gaudiran d’un descompte del 10% en les públicsacions del
museu i del 5% en la resta de productes.
4. A les llibreries i distribuïdors s’aplicarà un descompte d’un 30% sobre el preu de venda del
catàleg.
5. Les persones que estiguin en possessió del carnet del Centre d’Estudis Molletans, tindran un
descompte del 10% del preu de venda dels llibres editats pel CEM i per l’Ajuntament.
6. S’estableix el preu públic màxim per a les publicacions del CED i del CEM en 40,00.

Article 4. Obligació al pagament
1. L'obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix amb el lliurament de
la publicació o edició impresa o material a l'adquirent.
2. El pagament d'aquest preu públic s'efectuarà en el moment de rebre la publicació, edició
impresa o material de que es tracti.
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3. El pagament de la quota del CEM haurà de realitzar-se abans del mes de juny del període
impositiu.

Article 5. Remissió normativa
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicaran l'Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals , la Llei general tributària, la Llei de taxes i preus públics i altres disposicions concordants
que les desenvolupin i complementin.

Disposició addicional
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició final
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2017, i seguirà vigent fins a la seva
modificació o derogació expressa.

ANNEX DE TARIFES
Producte
Llibre o catàlegs (preu màxim)
Articles de promoció (preu màxim)
Litografies (preu màxim)
Reproduccions (preu màxim)
Llibre Mollet del Vallès Panoràmica
Font de Mollet
Escultura Menhir de Mollet

173,40 Euros
102,00 Euros
153,00 Euros
20,40 Euros
30,00 Euros
102,00 Euros
40,00 Euros

Notes (10% de descompte)
Notes 32 (2017)

10,8 €

Notes 31 (2016)

10,8 €

Notes 30 (2015)

10,8 €

Notes 29 (2014)

10,8 €

Notes 28 (2013)

10,8 €

Notes 27 (2012)

10,8 €
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Notes 26 (2011)

10,8 €

Notes 25 (2010)

10,8 €

Notes 24 (2009)

9,0 €

Notes 23 (2008)

9,0 €

Notes 22 (2007)

9,0 €

Notes 21 (2006)

9,0 €

Notes 20 (2005)

6,3 €

Notes 19 (2004)

6,3 €

Notes 18 (2003)

6,3 €

Notes 15 (2000)

6,3 €

Notes 13 (1999)

6,3 €

Notes 08 (1994)

4,5 €

Notes 05 (1991)

4,5 €

Notes 03 (1989)

4,5 €

Col·lecció Vicenç Plantada (10% de descompte)
Col. V. P. 11 (2008) Etnobotànica

13,5 €

Col. V. P. 10 (2007) Sardana

13,5 €

Col. V. P. 09 (2005) Arbres

10,8 €

Col. V. P. 08 (2003) Església Gallecs

9,0 €

Col. V. P. 07 (2002) Joan Ambrós

9,0 €

Col. V. P. 06 (2001) Noms de llocs i...

9,0 €

Col. V. P. 04 (2000) II República i...

8,1 €

Col. V. P. 02 (1998) Vicenç Plantada
II

5,4 €

Col. V. P. 01 (1998) Vicenç Plantada I

5,4 €

Jordi Solé Tura (10% de descompte)
J. Solé Tura. Molletà il·lustre

10,8 €

J. Solé Tura. Un llegat per...

10,8 €

Panoràmic (10% de descompte)
Panoràmic

27,0 €

254

