ORDENANÇA DE PREUS PÚBLICS NÚM. 3.13. PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE NETEJA DE GRAFITS

ARTICLE 1. Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que es preveu en l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març),
aquest municipi estableix el preu públic per la prestació del servei de neteja de grafits
prestat en el terme municipal de Mollet del Vallès, i que es regirà per la present
ordenança.
ARTICLE 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els qui es
beneficiïn dels serveis o activitats realitzats a què es refereix l'article anterior.
ARTICLE 3. Quantitat
La quantitat del preu públic serà la resultant d'aplicar les tarifes que es contenen en
l’Annex d’aquesta Ordenança.
Les tarifes establertes per aquest preu públic no comprenen l'Impost sobre el valor afegit,
que es repercutirà d'acord amb la normativa que el regula.
ARTICLE 4. Remissió normativa
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicaran
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, la Llei general tributària, la Llei de taxes i preus públics i altres
disposicions concordants que les desenvolupin i complementin.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes d’aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin
remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2022, i seguirà vigent
fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ANNEX DE TARIFES
Concepte
Preu
Preu del servei per a la neteja de grafits (euros per m2)
29,32 €
La unitat mínima computable per cada grafit serà 1 m2.
Les tarifes no inclouen l’IVA que s’aplicarà d’acord amb la legislació vigent.
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