AYUNTAMIENTO DE CHILCHES
AJUNTAMENT DE XILXES
OP04 Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servici de
neteja de terrenys i solars

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVICI DE NETEJA DE TERRENYS I SOLARS
Fonaments i naturalesa
Article 1. Fent ús de les facultats conferides per l’article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i en relació
amb allò que s’ha preceptuat en l’article 41, en concordança amb els
articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’Ajuntament de
Chilches/Xilxes establix el preu públic per la prestació del servici de neteja
de terrenys i solars que es regularà per la present Ordenança Fiscal.
Article 2. Constituïx l’objecte d’esta exacció la utilització dels servicis
municipals compresos en la dita ordenança sol·licitats a instància de
persones físiques, jurídiques, públiques o privades, o bé en el cas
d’incompliment, per part de l’obligat, de l’orde d’execució efectuada per
l’Ajuntament en els supòsits legal i normativament establits, a fi del seu
manteniment en condicions de salubritat i seguretat de terrenys i solars.

Fet imposable i obligació de contribuir
Article 3. El fet imposable està constituït per la prestació del servici de
desbrossament i neteja del terreny per mitjans mecànics i manuals,
retirada de vegetació, runes o qualsevol altre material existent.
Article 4. L’obligació de contribuir naixerà des del moment que tinga lloc
la prestació del servici i s’utilitze personal i maquinària de l’Ajuntament.

Subjecte passiu
Article 5. Estaran obligats al pagament:
1. Aquelles persones naturals o jurídiques, públiques o privades que
sol·liciten per mitjà d’instància la prestació del servici.
2. Aquelles persones que facen cas omís als requeriments i ordes
d’execució efectuades per l’Ajuntament en els supòsits establits en
les ordenances municipals reguladores de la neteja de terrenys i
solars i d’usos i costums del medi rural.

Tarifes
Article 6. Les tarifes que s’aplicaran són les següents:
1. Neteja de terrenys i solars: 1,73 /metre quadrat d'actuació, amb una
tarifa mínima de 300,00, a causa de l'increment exponencial dels
costos en el supòsit de terrenys i solars de xicotetes dimensions.
2. Si a més és necessària la retirada d'arbres abandonats o soques, el
preu anterior s'incrementarà en 0,65 /metre quadrat d'actuació.

Administració i cobrança
Article 7. Tot usuari del servici a què es referix esta ordenança, haurà de
sol·licitar-ho per mitjà de model oficial que se servirà en les oficines
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municipals, corresponent la seua resolució a l’Alcaldia. Junt amb la
presentació de la sol·licitud haurà d’adjuntar-se còpia de l’autoliquidació
amb la que acreditarà l’ingrés previ de l’import del preu públic.
En els supòsits d’execució
corresponent liquidació.

subsidiària,

l’Ajuntament

emetrà

la

Article 8. Les quotes no satisfetes es faran efectives pel procediment
administratiu de constrenyiment.

Infraccions
Article 9. En tot el que es referix a les infraccions i a les seues distintes
qualificacions, així com a les sancions que puguen correspondre i al
procediment de sanció, caldrà atindre’s al que disposa la Llei General
Tributària.

Disposició final
Esta ordenança començarà a regir des de l’endemà de la publicació
íntegra en el Butlletí Oficial de la Província i romandrà vigent sense
interrupció fins que no s’acorde la seua modificació o derogació expressa.
DILIGÈNCIA.- Esta Ordenança, va ser aprovada pel Ple de l'Ajuntament
amb data 31 de maig de 2012 i ha sigut objecte de diverses modificacions,
l'última de les quals amb data 30 d'abril de 2020.
A Xilxes, a la data de la firma. EL SECRETARI,
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