Ordenança número 22 reguladora del preu públic per la prestació del servei de
venda de saques per a la fracció verda, de bosses compostables i bosses de ràfia
Article 1r.- Concepte.
De conformitat amb el que es preveu als articles 41 a 47 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
l’Ajuntament estableix en aquest municipi el preu públic per la prestació del servei
de venda de saques per a la fracció verda, de bosses compostables i bosses de
ràfia.
Article 2n.- Objecte.
Constitueix l’objecte del preu públic la venda de saques per a la fracció verda, de
bosses compostables i de bosses de ràfia.
Article 3r.- Obligats al pagament.
Estan obligades al pagament del preu públic les persones físiques, jurídiques o
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que facin
l’adquisició de les saques i les bosses esmentades.
Article 4rt.- Obligació de pagament.
1. L’obligació de pagament del preu públic neix per l’adquisició de les saques i bosses
esmentades.
2. El pagament del preu públic s’efectuarà en el moment de l’adquisició de les
saques i les bosses esmentades, excepte en el supòsit que l’adquisició es realitzi
per part dels establiments comercials del municipi. En aquest cas, en el mateix
moment del lliurament, l’establiment signarà un albarà conforme ha rebut les
saques o les bosses. El preu públic corresponent serà liquidat per l’ajuntament
durant els cincs dies següents al mes posterior del lliurament de les saques o
bosses, i el seu ingrés es podrà fer en la tresoreria municipal, en les entitats
bancàries col·laboradores que determini l’ajuntament o mitjançant domiciliació
bancària. En aquest darrer cas, l’obligat al pagament haurà de comunicar l’ordre
de domiciliació a l’ajuntament.
3. Els preus públics acreditats i no satisfets s’exigiran per la via del constrenyiment,
que comporta el pagament de recàrrecs i també d’interessos de demora.
Article 5è.- Bonificació o descomptes.
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Els establiments comercials del municipi gaudiran d’un descompte del 10 per cent
sobre el preu previst a l’article sisè d’aquesta ordenança per a les saques per a la
fracció verda i les bosses compostables.
Les bosses de ràfia no tindran cap descompte sobre el preu previst a l’article sisè
d’aquesta ordenança

Article 6è.- Quantia.
La quantia del preu públic a que es refereix l’article primer d’aquesta ordenança es
regularà d’acord amb les següents tarifes:
Ref.

Descripció

01
02
03
04

Saques per a la fracció verda 50*50*50
Bossa compostable de 10 l
Bossa compostable de 30-35 l
Bossa de ràfia

Preu
3,12/€/unitat
0,08/€/unitat
0,18/€/unitat
1,20€/unitat

Els establiments comercials hauran de vendre les saques per a la fracció verda i
les bosses compostables als preus fixat en aquest article.
Els establiments comercials o paradistes dels mercats municipals d’Argentona
hauran de vendre les bosses de ràfia a 1€ la unitat. Aquestes bosses es vendran
exclusivament a aquests comerciants o paradistes.
La present Ordenança entrarà en vigor en el termini previst a l’article 70.2) de la
Llei 7/85 de 2 d’abril, des de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la
Província, i serà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació
expressa.

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&02/022017002908.pdf&1
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