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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL LLOGUER DEL SERVEI DE LA RETRO I EL
DUMPER PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE PLANOLES

Article 1.- FONAMENT
En ús de les facultats atorgades pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola,, l’article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i els articles 15 a 19
del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refòs de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, l’Excm. Ajuntament de Planoles acorda l’establiment de
preus públics pel lloguer de la Retro i/o el Dumper propietat de l’Ajuntament de Planoles, que
es regularà per la present ordenança de conformitat amb allò previst els articles 41 i següents
del citat Text Refòs.
Article 2.- FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable del present preu públic el lloguer del servei pel qual es necessita
el Dumper i/o la Retro propietat de l’Ajuntament de Planoles.
La persona interessada haurà de presentar escrit davant l’Ajuntament de Planoles
especificant les seves dades personals, el servei pel qual es sol.licita el lloguer del Dumper i/o
la Retro, concretant el número del compte corrent en el qual posteriorment l’Ajuntament
cobrarà el servei que hagi prestat.
També constitueix fet imposable del present preu públic, el supòsit que es produeixi una
esllavissada o despreniment a la via pública i el causant de l’esllavissada no la netegi. En
aquests supòsits l’Ajuntament haurà de requerir dues vegades al propietari de la finca on s’ha
produït l’esllavissada perquè en el termini de 15 dies netegi l’esllavissada. Si el propietari fa
cas omís els requeriments, l’Ajuntament netejarà l’esllavissada a costa del propietari. En cas
de màxima urgència, l’Ajuntament podrà netejar l’esllavissada a costa del propietari sense
requeriment previ, sempre que hi hagi un informe previ del tècnic de l’Ajuntament que justifiqui
la urgència.

Article 3.- OBLIGATS TRIBUTARIS
Són obligats tributaris d’aquest preu públic les persones físiques o jurídiques que resultin
beneficats pel servei pel qual s’ha sol·licitat el lloguer.
Es consideraran beneficiats, i en conseqüència obligats al pagament, els sol·licitants del
servei de lloguer del Dumper i/o la Retro.
També es consideren beneficiats els propietaris dels terrenys causants d’esllavissades o
despreniments.
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Article 4.- QUANTIA
L’import del preu públic pel lloguer del Dumper i/o la Retro serà el següent:
Dumper: 48,00€/h
Retro: 40,00€/h
En cas que l’Ajuntament es vegi obligat a netejar una esllavissada o despreniment a costa del
propietari, també s’aplicaran aquests preus.
Article 5.- OBLIGACIÓ DE PAGAMENT
L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei pel qual s’ha
sol·licitat el lloguer del Dumper i/o la Retro, o des del moment que l’Ajuntament es veu obligat
a netejar l’esllavissada o despreniment a costa del propietari.
Un cop finalitzat el servei es dictarà Decret de l’Alcaldia especificant les hores que s’han
emprat de Dumper i/o Retro per la prestació del servei pel qual s’ha sol·licitat el lloguer de la
maquinària i l’import total del servei, procedint a girar bancàriament l’import en el compte
corrent facilitat en la sol·licitud del servei.
En cas de netejar esllavissades o despreniments, L’Ajuntament un cop finalitzi els treballs
dictarà Decret de l’Alcaldia especificant les hores que s’han emprat de Dumper i/o Retro i es
notificarà en el propietari de la finca causant de l’esllavissada o despreniment.

Article 6.- RECÀRRECS I INTERESSOS DE DEMORA
En l’exacció dels preus públics, els recàrrecs i els interessos de demora s’exigiran i
determinaran en els mateixos casos, forma i import que en l’exacció dels tributs locals.
Article 7.- PROCEDIMENT DE CONSTRENYIMENT
Els deutes per preus públics podran exigir-se pel procediment administratiu de
constrenyiment.
Article 8.- NORMES COMPLEMENTÀRIES
En allò no previst en la present Ordenança s’aplicarà la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, el Reial Decret 1684/1990 per el que s’aprova el Reglament General de
Recaptació i altres Lleis de l’estat reguladores de la matèria així com disposicions dictades pel
seu desenvolupament i el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 05 de març, pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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Article 9.- VIGÈNCIA
Segons l’article 17.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 05 de març, pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la present ordenança entrarà en
vigor una vegada publicat el text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en
compliment dels articles 15 a 19 del citat Text Refós i 107.1 i 111 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, continuant en vigor fins que s’acordi la seva
derogació o modificació.
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