ORDENANÇA REGULADORA
DEL PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE PRODUCTES MUNICIPALS
Article 1. Fonament legal.
Conformement al que preveu l’article 127, amb relació a l’article 41, ambdós del rdleg 2/2004,
de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
l’Ajuntament de Marratxí estableix el Preu públic per la venda de productes municipals.
Article 2. Objecte.
L’objecte d’aquesta exacció està constituït per l’activitat de venda de productes municipals que
es trobin regulats en aquesta ordenança.
Article 3. Obligació de pagament.
L’obligació de pagament neix des del moment en que les persones interessades procedeixin a
la compra dels productes.
Article 4. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament les persones naturals o jurídiques que adquireixin els productes.
Article 5. Quantia.
La quantia del preu públic és la seguent:
- DVD “Terra de Fang”
15 €
- Llibres “Historia Medieval”
20 €
- CD -rom “Marratxí per veure” 10 €
Article 6. Delegació del Ple.
De conformitat amb el que preveu l’article 47 del RDLeg 2/2004, s’estableix la delegació de la
modificació dels preus de la present ordenança en la Junta de Govern Local, la qual donarà
compta de les seves actuacions en aquesta matèria en la següent sessió que celebri el Ple. La
quantia es fixarà 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.
Article 7. Gestió i pagament.
El pagament es realitzará en règim d’autoliquidació mitjançant ingrés als comptes bancàries de
titularitat municipal facilitades a tal efecte per l’Ajuntament.
Disposició Final.
La present Ordenança, la darrera modificació de la qual fou aprovada per acord plenari de 26
de maig de 2009, amb la publicació prèvia al BOIB, entrarà vigor en el termini de quize 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 serva modificació o derogació expressa.
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