MEMÒRIA ECONÒMICA-FINANCERA DE L’ESTABLIMENT I ORDENACIÓ DELS PREUS
PÚBLICS DELS SERVEIS DE REPROGRAFIA, IMPRESSIÓ I EXPEDICIÓ DE CARNETS
DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANNA NADAL I SERRA DE RIUDELLOTS DE LA
SELVA
L’Ajuntament de Riudellots de la Selva gestiona la sala de lectura pública/biblioteca
municipal Anna Nadal i Serra, que té com a objectiu principal, facilitar l’accés lliure i
sense límits al coneixement, al pensament, a la cultura i a la informació, per tal de
satisfer les seves necessitats informatives, formatives i d’oci dels veïns del
municipi.
El servei de consulta i préstec del fons, així com l’obtenció del carnet de préstec, és
gratuït a fi de facilitar la consecució dels objectius principals de la Biblioteca
municipal. No obstant això, i a fi d’assegurar la responsabilització dels usuaris sobre
el carnet de préstec de la Biblioteca municipal, els duplicats de carnet s’emetran
previ pagament, tret que se’n justifiqui documentalment la seva sostracció.
A més, des de l’estiu de 2003 i amb la finalitat d’aconseguir l’esmentat accés lliure
al coneixement i a la informació, la Biblioteca municipal té a disposició dels seus
usuaris els equips informàtics i perifèrics necessaris per tal d’accedir als continguts
d’internet i d’obtenir còpies en paper d’aquests continguts.
Atès que els equips informàtics de que disposa la Biblioteca municipal formen part
de la Xarxa de Telecentres de Catalunya, i és aquesta qui sufraga els costos relatius
al manteniment d’aquests equips; l’Ajuntament de Riudellots de la Selva únicament
ha de fer-se càrrec dels costos relatius a l’adquisició dels perifèrics i del material
necessari per a fer possible la impressió i reproducció de documents.
De conformitat amb informe subscrit per la Secretària-Interventora municipal, de
data 6 d’octubre proppassat i en aplicació del que determinen els articles 15 a 19,
41 a 47 i 127 del Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les aportacions indicades
s’enquadren en la tipologia de preus públics, atès que no concorre cap de les
circumstàncies especificades en la lletra B) de l’article 20.1 del citat Reial decret
legislatiu 2/2004.
Per a l’establiment de preus públics cal procedir a la valoració dels costos que a la
Corporació li comporta la prestació dels serveis de reprografia i impressió de la
Biblioteca municipal Anna Nadal i Serra de Riudellots de la Selva.
Atès que per a l’oferiment dels serveis de reprografia i impressió cal disposar dels
perifèrics necessaris (impressores i fotocopiadores), paper, tinta, així com el
subministrament elèctric.
Vist que el model actual d’impressora multifunció de la Biblioteca municipal precisa
d’un cartutx de tinta que té un preu de 85.-€ (IVA inclòs) i que permet imprimir
2.600 pàgines, donant com a resultat un cost per còpia de 0,033.-€.
Vist que la tipologia actual de paper s’utilitza a la Biblioteca municipal té un cost de
3,98.-€ (IVA inclòs) per un paquet de 500 fulls, i dóna com a resultat un cost per
còpia lleugerament inferior a 0,008.-€.
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Atès que si es contemplessin tots els altres elements necessaris per oferir els
serveis de reprografia (subministrament elèctric i amortització de la impressora i la
fotocopiadora), el cost per còpia resultaria molt superior al preu que ofereixen les
empreses que ofereixen aquests serveis.
Atesa la inexistència en el municipi d’iniciatives privades que ofereixin serveis
d’accés a internet i d’impressió i còpia de continguts, si la Biblioteca municipal
establís un cost per còpia superior a 0,041.-€, suposaria un important greuge
econòmic pels usuaris del servei, si es compara amb els serveis disponibles en
d’altres municipis.
De conformitat amb el que s’ha exposat com Annex I s’acompanyen les tarifes
proposades per als serveis de reprografia, impressió i d’emissió de duplicats de
carnet de préstec de la Biblioteca municipal Anna Nadal i Serra, amb la consideració
que, l’Ajuntament de Riudellots haurà d’assumir el dèficit que pugui resultar de la
prestació dels serveis referits i això amb càrrec als recursos ordinaris del
pressupost vigent.
Aquest informe es posa en coneixement de la Corporació Municipal per a la
seva aprovació si així ho estima procedent.

Josep Mª Coromines i Pujol
Regidor d’Hisenda

Riudellots de la Selva, 12 de novembre de 2015.
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Annex I:
Fotocòpies:
Concepte
1 targeta
20 fotocòpies
50 fotocòpies
80 fotocòpies
100 fotocòpies

Preu
0,826.-€
0,826.-€
2,066.-€
3,305.-€
4,132.-€

Preu (I.V.A. inclòs)
1,00.-€
1,00.-€
2,50.-€
4,00.-€
5,00.-€

Impressió:
Concepte
1 impressió (en blanc i negre)
1 impressió (en color)
1 impressió (si l’usuari porta els fulls)

Preu
0,041.-€
0,082.-€
gratuït

Preu (I.V.A. inclòs)
0,05.-€
0,10.-€
gratuït

Carnet de préstec:
Concepte
Primera emissió
Duplicat

Preu
gratuït
2,479.-€

Preu (I.V.A. inclòs)
gratuït
3,00.-€
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