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5.2 ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE PUBLICACIONS I 
ALTRES MITJANS DE DIFUSIÓ CULTURAL, TURÍSTICA O ANÀLEGS PRODUÏTS I DISTRIBUÏTS 

PER L'AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA 
 
Article 1r. Concepte 
De conformitat amb el que determina l'article 117, en relació amb l'article 41, ambdós de la Llei 
39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, este Ajuntament establix el preu 
públic per la venda de publicacions i altres mitjans de difusió cultural, turística o anàlegs, per als 
quals la Comissió de Govern Municipal acorde la seua distribució retribuïda. 
 
Article 2n. Obligats al pagament 
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en esta Ordenança tota persona física o jurídica 
que adquirisca el material objecte de difusió a què es referix l'article anterior. 
 
Article 3r. Obligació al pagament 
L'obligació al pagament del preu públic regulat en esta Ordenança naix des del moment que 
s'adquirisca el material citat en l'article 1r. 
El pagament del preu públic s'efectuarà íntegrament en el moment de l'adquisició del material. 
 
Article 4t. Bases per a la fixació 
Es prendrà com a base per a la fixació del preu públic del material de referència, el resultat de 
computar els elements de cost que a continuació es detallen, a la vista de l'informe emés pel 
responsable del servei corresponent: 
 
A) Costos directes 

 Cost d'impressió, elaboració o adquisició 
 Drets d'autor 
 Disseny de portades 
 Drets de correcció de proves 
 Drets de traducció 
 Qualsevol altre element de cost que incidisca de manera directa 

 
B) Costos indirectes 
Estaran integrats inicialment per la imputació percentual dels costos generals d'administració i 
personal afecte al servei corresponent. 
En cas que existisca la impossibilitat de determinar específicament estos, estaran integrats pel 10 % 
del total a què ascendixen els costos directes calculats d’acord amb l'apartat anterior. 
 
Article 5é. Determinació del preu públic 
El preu públic serà aprovat per la Comissió de Govern municipal, atenent al càlcul i l’aplicació dels 
elements de cost que es relacionen en l'article anterior, a la vista de l'informe emés pel responsable 
del servei corresponent, sense perjuí dels impostos que s'hi apliquen. 
 
No obstant això, a l'empara del que determina l'article 45 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, per raons socials, benèfiques, culturals o d'interés públic, es 
podran practicar les reduccions que en cada cas es proposen a la Comissió de Govern municipal. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
La present Ordenança, entrarà en vigor i començarà aplicar-se a partir de l'endemà de la seua 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant i romandrà en vigor fins a la seua modificació 
o derogació expressa. 
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