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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVICI DE TRACTAMENT, 
VALORACIÓ I ELIMINACIÓ DE RESIDUS URBANS. 

 

ARTICLE 1r. FONAMENT I NATURALESA. 

Fent ús de les facultats concedides pels articles 41 al 47 i 127, del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, este Consorci establix el preu públic per prestació del servici de 
tractament, valoració i eliminació de residus sòlids urbans. 

 

ARTICLE 2n. NAIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ. 

 

L’obligació de pagar el preu públic naix des que s’inicie la prestació del servici o la 
realització de l’activitat, i en tot cas, des del moment d’utilitzar el servici. Açò queda 
condicionat a la corresponent autorització, si correspon, per part del Consorci. 

 

ARTICLe 3r. OBLIGATS AL PAGAMENT. 

 

Estan obligats al pagament del preu públic els que no sent subjectes passius de la 
Taxa de Tractament, Valoració i Eliminació de Residus Urbans es beneficien dels servicis 
pels quals hagen de satisfer-se aquell. 

Les persones físiques o jurídiques no incloses en l’àmbit del Consorci, que  sol·liciten 
depositar els seus residus en la Planta de Guadassuar abonaran el cost del servici d’acord 
amb el que establix l’estudi econòmic per als municipis consorciats. A este efecte 
comunicaran al Consorci les tones mensuals de residus que depositaran en la planta i 
realitzaran per si mateixos les operacions de qualificació i quantificació necessàries per a 
determinar l’import del deute. El dit import s’ingressarà en el compte bancari que el 
Consorci assenyale, amb anterioritat al depòsit dels residus. 

 

ARTÍCLE 4t. QUANTIA. 

 

La quantia del preu públic per la prestació del servici de tractament, valoració i 
eliminació de residus urbans ve determinada pel cost per tona aprovat en l’Ordenança Fiscal 
reguladora de la Taxa per la prestació dels servicis de tractament, valoració i eliminació de 
residus sòlids urbans i arreplega selectiva en ecoparc. 

Les quanties del preu públic regulades en la present Ordenança es gravaran amb 
l’IVA corresponent. 
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ARTÍCLE 5t. COBRAMENT. 

 

L’obligació d’abonar el preu públic naix des que s’inicia la prestació del servici o la 
realització de l’activitat. 

Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servici o 
l’activitat no es preste o desenrotlle, procedirà la devolució de l’import corresponent. 

El preu públic podrà exigir-se en règim d’autoliquidació. 

Els deutes per preus públics s’exigiran pel procediment de constrenyiment. 

 

DISPOSICIÓ FINAL. 

La present Ordenança entrarà en vigor transcorreguts quinze dies hàbils des de la 
publicació del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província. 

NOTA: La present ordenança ha sigut aprovada per la Junta de Govern 
d’este Consorci en sessió celebrada el dia 21 de desembre de 2012; havent-se 
publicat el text íntegre en el BOP núm. 36 de 12 de febrero de 2013.  

 

 


