
 

 

ORDENANÇA REGULADORA 

DEL PREU PÚBLIC PER TRANSPORT A DEMANDA AMB TAXI 

 

ARTICLE 1.- Concepte  

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 transport a 
demanda amb taxi”, que es regirà per la present Ordenança. 

Article 2. Objecte  

L’objecte del preu públic que s’estableix en aquesta Ordenança el constitueix la 
prestació del servei de transport a demanda amb taxi a l’hospital de Son Llàtzer per als 
residents al terme municipal de Marratxí, en la forma que es determini per Decret de 
batlia. 

 Article 3. Obligats al pagament 

 1. Estan obligats al pagament d’aquest preu públic les persones que es beneficiïn del 
servei a què es refereix l’article anterior. 

 2. L’obligació al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des del 
moment en que s’aprova la prestació del servei.  

3. Aquella persona que reservi el servei i no l’utilitzi, sense haver-ho justificat amb el 
manco 2 hores d’antelació, haurà de pagar l’import complet del servei per a poder 
tornar-ho a fer servir. 

Article 4. Quantia  

1. La  tarifa d’aquest preu públic serà la següent: 

Concepte Import
Preu per persona i trajecte 1,50 €  

2. A la tarifa aprovada es repercutirà l’impost sobre el valor afegit d’acord amb la 
normativa que el regula. 

 Article 5. Normes de Gestió  

La gestió i recaptació d’aquest preu públic correspondrà a l’administració municipal. En 
el supòsit de gestió indirecta del servei, els plecs de clàusules podran determinar, 
d’acord amb la normativa vigent, que el contractista percebi com a retribució les tarifes 
del preu públic. En aquest cas, la gestió i recaptació correspondrà al contractista.  



 

 

Article 6. Delegació per a la modificació. 

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 compte 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 quantificació del preu que es proposi fixar. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança entrarà en vigor un cop publicat integrament el seu text en el 
BOIB i transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/85, romanent en 
vigor fins a la seva modificació o derogació expressa. 

 

(Publicació text íntegre de l’Ordenança: BOIB núm. 106, de 20 d’agost de 2016) 

Modificació: BOIB núm. 156, de 16 de novembre de 2019. 

 


