
 
 

 

P2. 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE MOBLES I VOLUMINOSOS 
 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, l'article 106 de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local, i de conformitat amb el 
que disposa l’article 127 en relació amb  els articles 40 a 47 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, l’Ajuntament estableix el preu públic per la prestació del servei de recollida de 
mobles i voluminosos, que es regirà per aquesta ordenança fiscal. 
  
Article 2. Objecte i fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable del preu públic,  la prestació a particulars del servei de recollida 
selectiva de voluminosos, mobles, estris domèstics, trastos vells, elements residuals 
rebutjats per la ciutadania per reparació o substitució d’equipament domèstic, així com els 
residus vegetals voluminosos. 
 
Estaran exclosos de la prestació del servei qualsevol tipus de residus de naturalesa 
industrial, comercial o de treballs professionals. 
 
Els usuaris del servei hauran de dipositar el material objecte de recollida a la via pública 
davant la porta de l’habitatge.  
 
S’estableix una periodicitat mensual per a la prestació del servei, tot i això, la Corporació 
podrà modificar aquesta periodicitat si ho considera oportú, així com establir els dies de 
prestació del servei.  
 
Article 3. Obligats al pagament  
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança, els veïns/es del 
municipi de la Sénia que sol·licitin, es beneficiïn, o en resultin afectats per la prestació de 
serveis de recollida de voluminosos a què es refereix l’article 2. 
En cas que s’hagin dipositat a la via pública materials objecte d’aquesta ordenança sense 
sol·licitar prèviament el servei, l’Ajuntament farà les comprovacions que consideri 
necessàries per identificar l’obligat al pagament i s’exigirà el pagament del preu públic 
establert. 
 
D’acord amb l’article 46 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament podrà exigir el preu públic 
en règim d’autoliquidació, al sol·licitar la prestació del servei. 
Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, no es presti el servei, 
procedirà la devolució de l’import corresponent.  
 
Article 4. Quantia  
 
L’import del preu públic haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat. 
 



 
 
La tarifa per prestació del servei consistirà en la quantitat fixa, de 20,00 € per particular i 
per servei. 
 
Article 5. Obligació de pagament 
 
1. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix i s’acredita 

en el moment en que se sol·licita la prestació del servei. 
 

2. El preu públic es farà efectiu de forma immediata al Punt d’atenció a la ciutadania, o 
mitjançant altres sistemes que prevegi l’Ajuntament 
  

Article 6. Legislació aplicable 

En tot allò no previst a la present Ordenança serà d’aplicació el que disposa el Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
local, la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General pressupostària i la Llei 8/1989, de 13 
d’abril, de Taxes i preus públics. 

Disposició final 

Aquesta ordenança fiscal, ha estat aprovada inicialment pel Ple de la Corporació 
Municipal en sessió  del dia 25/02/2019 i el text íntegre de l’ordenança fou publicat en 
el BOPT de data 14 de maig de 2019. La seva vigència serà a partir del dia 15 de maig 
de 2019, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial els articles no modificats restaran vigents. 

 

 

 


