EDICTE
ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC DE QUATRE LLIBRES EDITATS PER
L'AGÈNCIA MENORCA RESERVA DE BIOSFERA: GUIA DE LES AUS DE
MENORCA; GUIA DE LES PLANTES DE MENORCA; GUIA DELS BOLETS DE
MENORCA I GEOLOGIA DE MENORCA
Es fa públic que la Comissió de Govern d'aquest Consell Insular, en sessió de caràcter
ordinari de 20 de febrer de 2017, adoptà, entre d'altres, l'acord següent:
Primer. Aprovar l’establiment del preu públic dels quatre llibres següents:
CONCEPTE
Guia de les aus de Menorca
Guia de les plantes de Menorca
Guia del bolets de Menorca
Geologia de Menorca

Import
base imposable
11,54 €
17,31 €
21,15 €
2,89 €

4% IVA
0,46 €
0,69 €
0,85 €
0,11 €

Import (€)/unitat
tarifa
12,00 €
18,00 €
22,00 €
3,00 €

Segon. Assenyalar que tenen l’obligació de pagar aquest preu públic les persones que
adquireixin els llibres esmentats en el punt anterior.
Tercer. Aquest preu públic s’ha de satisfer en el moment que es presti l’activitat, de
manera que no es lliurarà el llibre sense acreditar-ne el pagament corresponent.
Quart. En el supòsit de falta de pagament d’aquest preu públic, el seu import podrà
exigir-se pel procediment de constrenyiment i els actes que se’n derivin s’adaptarn al
que preveu el Reglamet general de recaptació.
Cinquè. Per tal de facilitar la divulgació d’aquest material cultural i d’interès públic,
s’estableix la reducció del 35 % en l’import del preu públic de les publicacions editades
quan el subjecte passiu acrediti ser una persona jurídica o física amb objecte o finalitat
de distribució i venda de llibres. Així mateix, també gaudiran d’aquesta reducció les
associacions amb les quals els llibres estiguin directament relacionats.
La secretària interina
Rosa Salord Olèo
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