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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER VENDA DELS 
LLIBRES EDITATS PER L'AJUNTAMENT D'ALZIRA 

 
Article 1. Concepte. 

De conformitat amb el que preveu l'article 117, en relació amb l'article 41B), 
ambdós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, este 
Ajuntament estableix el preu públic per venda de llibres editats al seu càrrec, 
especificats en les tarifes contingudes en l'apartat 2 de l'article 3r següent, que es regirà 
per esta Ordenança. 

 
Article 2. Obligats al pagament. 

Estan obligats al pagament del preu públic, regulat en esta Ordenança, els que es 
beneficien de l'adquisició dels llibres editats per este Ajuntament. 

 
Article 3. Quantia. 

1. La quantia del preu públic regulat en esta Ordenança serà la fixada en les 
tarifes contingudes en l'apartat següent per a cadascun dels diferents llibres. 

 
2. Les tarifes d'este preu públic seran les següents: 
 

Títol de l’obra Preu
 
Revista AL-GEZIRA 6 €
Les cases de Moncada 6 €
Privilegiados, marginados y campesinos 6 €
Bastit de pluja 3 €
Teodoro Andreu. Biografía pictórica 3 €
Alens d’amor i de recança 3 €
Pell 3 €
Actes de la VI Assemblea d’Història de la Ribera, Volum I 6 €
Actes de la VI Assemblea d’Història de la Ribera, Volum II 6 €
Actes de la VI Assemblea d’Història de la Ribera, Volum III 6 €
Elegia 3 €
Coses de folls 3 €
Lo Compromís de Casp i la vila d’Alzira 3 €
Catàleg de l’ rxiu Municipal (2a part) 1,80 €
Los pergaminos de la Cancillería Real del Archivo Municipal de la 
Ciudad de Alzira 

60 €

 
En el cas que els adquirents foren llibreters, els anteriors preus es minoraran en 

el cinquanta per cent, sempre que els preus de venda siguen els mateixos que els d'este 
Ajuntament, i per a una adquisició mínima de 10 llibres. 
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En este cas, els llibreters podran adquirir els llibres directament o sol·licitar el 
seu depòsit, mitjançant contracte de compravenda o dipòsit respectivament, per un 
període de 6 mesos, transcorregut el qual estaran obligats a tornar els llibres no venuts i 
la resta els adquiriran i seran facturats per l’ajuntament al preu de venda als llibrers. En 
el cas d’incompliment d’esta obligació l’ajuntament facturarà el 100% del depòsit. 

   
A les quantitats indicades anteriorment, s'afegiran els impostos indirectes que 

corresponguen. 
 

Article 4. Obligats al pagament. 
1. L'obligació del pagament del preu públic regulat en esta Ordenança s’origina 

des que s'inicie la sol·licitud d'adquisició dels llibres especificats en l'apartat 2 de 
l'article anterior. 

 
2. El pagament del preu públic esmentat s'efectuarà en el moment de rebre els 

llibres sol·licitats. 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
Esta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial 

de la Província, i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1992. 
 


