El Gremi de Llibreters, satisfet amb la sentència
del Suprem que tanca el litigi sobre els descomptes
per punts amb Abacus
• La resolució dóna la raó al Gremi de Llibreters de Catalunya i la Confederació de
Comerç de Catalunya que argumenten que els descomptes en 'punts' aplicats per
Abacus vulneren la llei del llibre.
Barcelona, 24 d’octubre de 2013.- El Gremi de Llibreters de Catalunya està satisfet per la resolució
del Tribunal Suprem que declara il·legals les promocions d'Abacus d'aplicar descomptes superiors
als autoritzats per la normativa en la venda de llibres (d'un màxim del 5% exceptuant Sant Jordi que
és un 10%). La Confederació de Comerç de Catalunya (CCC) també ha mostrat la seva satisfacció
per la sentència. “Estem satisfets perquè la resolució ens és favorable però sobretot perquè tanca un
litigi que ja feia massa temps que durava”, afirma Antoni Daura, president del Gremi de Llibreters
que ha remarcat que “això ens permet tancar pàgina per seguir treballant tots plegats per fer un
sector més fort”.
El procés judicial el va iniciar al 2008 el Gremi de Llibreters de Catalunya junt amb la CCC i
Salvadora Julian, com a associada al Gremi, per considerar contrària a la legalitat l’anomenada
“nova fórmula d’estalvi cooperatiu” que Abacus realitza en els actes de transmissió de llibres als
seus socis consistent en l’entrega de “punts Abacus” per un import del 10% del preu a aplicar en
l'adquisició d'un nou llibre a banda del descompte legal del 5% que preveu l’article 9 de la “Ley
10/2007, de 22 de junio, del libro, la lectura y de las bibliotecas”.
La sentència resol definitivament aquesta qüestió i declara que l’actuació d’Abacus mitjançant la
nova fórmula d’estalvi cooperatiu és contrària a la normativa vigent. També afirma que la Llei
10/2007 va oferir una més clara definició dels deures dels agents del sector i confirma que “el
llibreter o qualsevol altre operador econòmic, sigui quina sigui la seva naturalesa jurídica, inclosa
una cooperativa, quan vengui o realitzi transaccions al detall, està obligat a respectar el preu fix
establert per l’editor, amb la única possibilitat d’aplicar un descompte del 5%”, exceptuant els
supòsits d’exclusió i les excepcions al preu fix que preveu la mateixa normativa.
El Gremi de Llibreters de Catalunya i la CCC es proposen seguir treballant amb confiança i
generositat per a totes les empreses del sector –dins del qual hi ha Abacus– de cara a enfortir-lo a
través d’eines i projectes específics i d’acord amb el marc legal vigent i que ha quedat ara
definitivament ben interpretat.
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