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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI DE MÀQUINA SUCCIONADORA-IMPULSORA, LLOGUER DE 

CONTENIDORS I CAMIÓ CISTERNA 
 

Article 1. Concepte. 
De conformitat amb allò que preveu l'article 117, en relació amb l'article 41.b), 

els dos de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, este 
Ajuntament estableix el preu públic per la prestació del servei de màquina 
succionadora-impulsora, del lloguer de contenidors i del camió cisterna municipal. 

 
Article 2. Obligats al pagament. 

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en esta Ordenança els que es 
beneficien dels serveis o activitats prestats o realitzats per este Ajuntament a què es 
refereix l'article anterior. 

 
Article 3. Quantia. 

1. La quantia del preu públic regulat en esta Ordenança és la fixada en la tarifa 
continguda en l'apartat següent. 

2. La tarifa d'este preu públic és la següent: 
 
Epígraf primer: 
Serveis de màquina succionadora-impulsora. 
1.- Serveis dins del nucli urbà 40,63 € hora
2.- Serveis fora del nucli urbà 50,03 € hora

 
Epígraf segon: 
Pel lloguer de cada contenidor 26,47 euros

 
A partir del tercer dia, d'estada del contenidor en el lloc sol·licitat, el preu públic 

indicat s'incrementarà en un 10%. 
 
Epígraf tercer: 
Serveis de camió cisterna. 
1.- Camió cisterna de 10.000 litres: 
1.1.- dins del nucli urbà 75,64 euros 
1.2.- fora del nucli urbà 90,75 euros 

 
2.- Camió cisterna de 7.000 litres: 
2.1.- dins del nucli urbà 51,51 euros
2.2.- fora del nucli urbà 66,23  euros

 
L'IVA s'entén comprés en les tarifes anteriorment indicades. 
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Article 4. Obligació de pagament. 

1. L'obligació de pagament del preu públic regulat en esta Ordenança naix quan 
se sol·licita la prestació del servei. 

 
2. El pagament del susdit preu públic s'efectuarà en el moment de sol·licitar-se la 

prestació del servei. 
 

Article 5. Gestió. 
Les persones naturals o jurídiques interessades en la utilització dels béns a què 

es refereix esta Ordenança hauran de presentar sol·licitud detallada a l’ajuntament del 
servei sol·licitat. 

 
DISPOSICIÓ FINAL 

Esta Ordenança entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial de la 
Província,  començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 1994, i continuarà vigent 
fins a  la modificació o derogació expressa. 

 


