ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE SUBSCRIPCIONS I
VENDA D’EDICIONS I PUBLICACIONS CORPORATIVES.
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de
conformitat amb el que disposen els articles 41 a 47 i 148 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, la Diputació de Girona estableix els preus públics per la prestació de
serveis de comunicació i edició culturals de la seva competència.
Article 2. Objecte
Es regulen els preus públics per la prestació del servei de venda i subscripció de
publicacions editades per la Diputació de Girona, tals com llibres, revistes, quaderns,
col·leccions, catàlegs i altres productes editorials i audiovisuals adreçats als ciutadans,
la societat civil i les administracions públiques.
Article 3. Meritació
L’obligació del pagament dels preus públics en aquesta ordenança neix en el moment
que s’inicïi la prestació del servei o del lliurament de la publicació o edició.
Article 4. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics les persones físiques i jurídiques de
l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i les entitats a
què es refereix l’article 35.4 de la mateixa Llei que sol·licitin, es beneficïin o resultin
afectades pels serveis objecte d’aquesta ordenança.
Article 5. Quota tributària
S’atribueix la competència de fixar i modificar les prestacions i les tarifes
corresponents a la Junta de Govern de la Diputació.
Article 6. Aplicació de l'IVA
Als preus públics establerts se’ls aplicarà l’impost sobre el valor afegit vigent en cada
moment.
Article 7. Gestió
7.1. Les publicacions de la Diputació de Girona seran comercialitzades mitjançant
empreses distribuïdores.
7.2. Les subscripcions seran gestionades per Comunicació Cultural. La forma de
pagament de les subscripcions serà per domiciliació bancària.

Article 8. Exempcions
L’estoc editorial de màrqueting, les publicacions no venals i les de distribució gratuïta
queden excloses del règim d’aplicació d’aquesta ordenança. Tanmateix, a fi de garantir
la universalitat de l’accés a les publicacions de la Diputació de Girona, es remetran
exemplars gratuïts de cadascun dels títols a les biblioteques, universitats, centres
d’ensenyament i altres equipaments científics i culturals públics.
Article 9. Bonificacions
Amb la finalitat de fomentar el coneixement de la realitat cultural de les comarques
gironines, la Diputació de Girona podrà subscriure convenis de col·laboració amb
col·legis professionals i, en general, amb totes aquelles entitats que, per raó dels seus
comesos puguin contribuir a la divulgació de les publicacions editades per la
Corporació.
Els convenis que se subscriguin amb aquestes entitats hauran d’incloure una clàusula
que contempli una bonificació del 20 per cent del preu de subscripció, que beneficiarà
tant als mateixos professionals i entitats, com als seus membres col·legiats o afiliats.
Tractant-se de membres col·legiats o afiliats, la Diputació de Girona els tramitarà l’alta
de subscripció prèvia acreditació d’aquesta condició.
Disposició transitòria
Les prestacions i les corresponents tarifes que figuren en l’annex d’aquesta ordenança
es mantindran vigents fins que la Junta de Govern n’aprovi la seva modificació o
derogació.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir de l’endemà de la seva aprovació
definitiva i el seu període de vigència es mantindrà fins que tingui lloc la seva
modificació o derogació.

ANNEX
TÍTOLS

PREU EUROS
(Sense IVA)

Publicacions periòdiques
Revista de Girona
Cada unitat
Subscripció anual (6 números)

4,33
21,65

Quaderns
Quaderns de la Revista de Girona
Cada unitat
Subscripció anual (6 números)

13,47
67,31

Quaderns de Fotografia
Cada exemplar

14,42

Col·leccions
(cada exemplar)
Guies de Patrimoni Local
Fancesc Eiximenis
Història Comarcal
Josep Pla – Volums senzills (fins a 200 pàgines)
Josep Pla – Volums dobles (més de 200 pàgines)
Francesc Montsalvatge
Talaia de les lletres (DVD)
Història del Conservatori, La música a Girona
Quaderns d'Història de Girona
Guies bàsiques de patrimoni natural
Guies submergibles d’espècies marines de la Costa Brava

12,50
23,08
34,62
12,50
18,27
12,02
11,57
19,23
11,54
5,77
11,54

Fons Editorial
(Cada exemplar)
Obres de Francesc Eiximenis
Atles literari de les terres de Girona (2 vols.)
Les terres gironines, Escultures a la via pública. vol I
Les terres gironines, Escultures a la via pública. vol II
Les terres gironines. Portes,Panys i forrellats d’esglésies i ermites
Jardin de Maria, plantado en el Principado de Cataluña(Girona 1772),
de Narcís Camós (ed. Facsímil dels capítols del Bisbat de Girona)
Diccionari biogràfic de l’Alt Empordà
Paisatges vius, patrimoni natural de les terres gironines
El gravat a Girona
Estudi de camp de les col·leccions i dels fons fotogràfics dels ajuntaments
de les comarques gironines
Atles de parasitologia clínica
Punts de llibres
Cada sèrie
Catàlegs
(cada exemplar)
Cent anys d’Imatges. Els Fons de l’Arxiu d’imatges Emili Massanes i Burcet

23,08
96,15
19,23
19,23
19,23
14,42
36,54
38,46
36,54
11,54
33,65

2,98

12,50

Biennal de Fotografia
La Guerra del Francès a les comarques gironines

9,62
17,31

Altres
Aragonès. Els orgueners que van viure a Girona
Xavier Montsalvatge. Una estètica des de la premsa
A peu pel Montseny. Guia d’itineraris
Domènech Fita. L’home de l’art integrat
La Mancomunitat i la Diputació de Girona
Quan la música esdevé passió. Els germans Francesc i Joseph Civil
Antic Hospital de Santa Caterina, 350 anys d’esperit de servei

21,15
14,42
14,42
22,12
21,15
21,15
21,15

