
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA VENDA
DE PRODUCTES PROVINENTS DE LA SEGREGACIÓ Ó REPARACIÓ D’ALTRES PRODUCTES

ARTICLE 1er.
Segons el previst a l’article 127, en relació amb l’article 41, ambdós del RD Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, el qual autoritza a establir i exigir preus públics per a la prestació de 
serveis o realització d’activitats de competència municipal,  l’Ajuntament de Marratxí 
estableix el Preu Públic per a la venda de productes provinents de la segregació o 
reparació d’altres productes.

ARTICLE 2on.
L’objecte  d’aquesta  exacció  està  constituït  per  l’activitat  de  venda  de  productes 
provinents de la segregació o bé reparació d’altres productes.

OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
ARTICLE 3r.
L’obligació  de  contribuir  neix  des  del  moment  en  que  les  persones  interessades 
procedeixin a la compra dels productes objecte d’aquest Preu Públic.

OBLIGATS AL PAGAMENT
ARTICLE 4t.
Les persones naturals o jurídiques usuàries d’aquesta activitat.

CLASSES I TARIFES
ARTICLE 5è.
La quantia del preu públic de cadascun dels productes regulats en aquesta Ordenança 
serà la proposada en cada moment per la regidoria de què depèn l’activitat, amb total 
subjecció  a  la  valoració  econòmica establerta  a l’informe del  tècnic  de l’àrea,  que 
haurà d’incloure  una relació  de tots  els  productes  objecte  de venda així  com una 
quantificació del preu que es proposa fixar, tenint sempre en compte les fluctuacions 
de preus de mercat en cada moment.

NORMES DE GESTIÓ I COBRAMENT DE QUOTES
ARTICLE 6è.
Les  persones  interessades  en  la  compra  dels  productes  assenyalats  a  aquesta 
Ordenança hauran d’autoliquidar el preu públic. En el  moment de que es posin en 
contacte amb els encarregats municipals de la gestió i es desplacin a les instal·lacions 
municipals per a la seva recollida naixerà l’obligació del seu pagament, no podent 
procedir a la seva retirada sense l’acreditació del corresponent pagament.

El cobrament tindrà lloc mitjançant ingrés o transferència als comptes bancàries de 
titularitat municipal facilitades a tal efecte per  l’Ajuntament.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fou aprovada per l’Ajuntament en Ple en sessió de dia 21 de 
desembre de 2007, i amb la publicació prèvia al BOIB, entrarà en vigor en el termini de 
quinze dies, comptats a partir de dita publicació, conformement al que disposen els 
articles 70.3 i  65.2 de la Llei  7/85,  romanent en vigor fins a la seva modificació o 
derogació expressa.
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