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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE 
MATERIALS I ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 

 
Article 1. Concepte. 

De conformitat amb el 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 venda de materials i elements de construcció 
que es demanen per a l'execució de les normes urbanístiques, com les que tot seguit 
s'indiquen i que s'expressen a títol enunciatiu i no limitador: rajoles de vorera de 40x40 
ratllada de terratzo, trapes per a embornals de 82x32 i trapes per a embornals de 600 
mm de diàmetre,  les tarifes dels quals s’han d’establir de conformitat amb el 
procediment establit en l'article 3r d’esta Ordenança. 

 
Article 2. Obligats al pagament. 

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en esta Ordenança els que 
sol·liciten la compra dels materials o elements de construcció oferts per este Ajuntament 
esmentats en l'article anterior. 

 
Article 3. Procediment de fixació de la quantia 

1. La quantia de les tarifes a aplicar en cada cas serà fixada per la Comissió 
Municipal de Govern, amb el dictamen favorable previ de la Comissió Especial de 
Comptes i Hisenda, sense que siga necessària la publicació de l'acord en el Butlletí 
Oficial de la Província i en el tauler d'edictes. 

2. En cap cas el preu de venda fixat per l’ajuntament podrà superar els costos 
d'adquisició dels materials o elements de construcció de què es tracte. 

3. Els particulars que sol·liciten rajoles de vorera de 40x40 ratllada de terratzo 
per a l'arreglament de la vorera d'un immoble de la seua propietat i que siga utilitzat per 
ell, tindrà un descompte en el preu d’un terç. 

Este descompte no s'aplicarà en el cas que la vorera pertanya a edificis de nova 
construcció destinats a la venda. 

4. Sobre els preus que així es determinen s'aplicaran els impostos indirectes que 
corresponguen. 

 
Article 4. Obligació al pagament 

1. L'obligació del pagament del preu públic regulat en esta Ordenança naix des 
que s'inicie la sol·licitud de compra de les mercaderies o elements especificats  en 
l'article 1r. 

2. El pagament del preu públic s'efectuarà per mitjà de factura que ha de contenir 
la sol·licitud de compra i autoliquidació, segons el model aprovat per l’ajuntament, que 
s’ha d’ingressar en la Tresoreria Municipal o en l'entitat col·laboradora que a l'efecte es 
designe. 

3. Presentada la sol·licitud i ingressat l'import de l'autoliquidació, amb la 
conformitat de l'encarregat del Magatzem Municipal, es procedirà al lliurament del 



Àrea Econòmica 

 
 
Ajuntament  d’Alzira  

 

 
 
 

PREU PÚBLIC VENDA DE MATERIALS I ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ. Pàg.  2 / 2

 

material que figure en la sol·licitud. Si en el moment de presentar-se el sol·licitant a 
retirar els materials no hi haguera existències, este tindrà preferència sobre la primera 
reposició d'existències que hi haja. 

 
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 1992 i continuarà vigent 
fins a la seua modificació o derogació expressa. 

 


