
 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19 

 

 

REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 

DEIXALLERIA MUNICIPAL 

 

 

Article 1. FET IMPOSABLE 

 

De conformitat amb el que preveu l’article 41 del RD 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 

corresponent a la prestació del servei de deixalleria, en concepte de disposició i gestió de residus 

en les instal·lacions de la deixalleria municipal. 

 

El fet imposable dependrà de la tipologia del residu lliurat, atenent els seus costos de gestió 

(emmagatzematge, transport, tractament, administració i inspecció i control). 

 

Article 2. OBLIGATS AL PAGAMENT 

 

Estan obligats al pagament tots els usuaris admesos que lliurin residus per sobre del límit 

establert en l’article 3. 

 

Article 3, QUANTIA 

 

El preu públic i els límits establerts son els següents: 

 

 

TIPUS RESIDU. 

Límit quantitatiu 

gratuït 

(unitats/temps) 

 

Límit màxim 

admissible, abonant el 

preu públic (unitats / 

temps). 

 

Preus públics 

deixalleria  

Fustes 0,5 tones/mes 2 tones/mes 61,53 €/Tm 

Restes de poda 0,4 tona/mes 1,2 tones/mes 53,51 €/Tm 

Voluminosos 0,5 tones/mes 2 tones/mes 119,00 €/Tm 

Matalassos 5 unitats/any 5 unitats/mes 9,57 euros/unitat 

Ferralla -- 6 m
3
/mes Sense cost 

Runes i restes de construcció 1 tona/mes 3 tones/mes 26,24 €/Tm 

Vidre Pla 3 unitats/mes 10 unitats/mes 1,2 €/unitat 

Cartró -- 6 m
3
/mes Sense cost 

Pneumàtics 4 unitats/any 4 unitats/mes. 

Turisme: 

3,9 €/unitat 

Vehicles pesants: 

6 €/unitat 



Dissolvents, àcids i bases 

(líquids de neteja, bricolatge, 

etc.) 

10 litres/mes 100 litres/mes 0,5 €/Kg 

Pastosos (pots bruts o amb 

petites restes de pintura, 

vernissos, etc.) 

Fins a 100 litres en 

volum d’envàs 

brut/mes 

Fins a 400 litres en 

volum d’envàs 

brut/mes 

 

0,6 €/Kg 

Pastosos (pots plens de 

pintures, vernissos, etc.) 
30 litres/mes 100 litres/mes 0,6 €/Kg 

Envasos i embalatges que 

hagin contingut residus 

especials 

Fins a 30 litres en 

volum d’envàs/mes 

Fins a 400 litres en 

volum d’envàs/mes 

 

100 €/Tn 

Oli mineral 20 litres/mes 50 litres/mes 0,2 €/Kg 

Oli vegetal 20 litres/mes 50 litres/mes 0,2 €/Kg 

Filtres d’oli 4 unit./any 10 unitats/any 0,5 €/Kg 

Tòners 5 tòners/mes 10 tòners/mes 0,40 €/Kg 

Aerosols 5 aerosols / mes 25 aerosols / mes 1,77 €/Kg  

 

 

Article 4. AUTORITZACIÓ 

 

Pels usuaris del servei de deixalleria, aquest és un servei gratuït sempre i quan no es superin les 

quantitats establertes en l article 3, a partir de les quals es cobrarà en concepte del cost 

corresponent al transport i tractament de la fracció de que es tracti, com a preu públic.    

 

S’estableix un límit màxim admissible, donada la capacitat de gestió de la instal·lació, i a partir 

del qual s estima oportú que l activitat econòmica (comerços, oficines, petits tallers i serveis) 

disposi del seu propi gestor autoritzat. Aquest límit màxim admissible resta alhora subjecte de 

les condicions diàries d’ompliment de les instal·lacions, i per tant, l’Ajuntament es reserva el 

dret d’admissió dels usuaris comercials, quan per motiu de la capacitat d’emmagatzemament i 

gestió les instal·lacions no es puguin absorbir més residus. 

 

El límit màxim admissible no atorga el dret d’aportar les corresponents quantitats de residus a la 

Deixalleria, encara que hom s’hagi donat d alta com a usuari comercial. L’Ajuntament, atenent 

la capacitat d’emmagatzematge de les instal·lacions, pot limitar les quantitats màximes 

admissibles per sota dels llindars establerts en el reglament, o pot revocar les autoritzacions 

d’admissió, quan per motiu de la capacitat de les instal·lacions no es puguin gestionar més 

residus. La denegació de l’admissió pot ser temporal, o definitiva; en aquest darrer cas 

l’ajuntament ho comunicarà formalment als usuaris corresponents.    

 

En el cas d’usuaris d’origen domèstic se’ls pot oferir la possibilitat de lliurar la quantitat 

màxima de residus corresponent a dos mesos o un trimestre, en un mateix lliurament, tenint 

present que llavors en 2 mesos o un trimestre, segons el cas, no poden fer aportacions a la 

Deixalleria pel mateix tipus de residu en qüestió. 

 

Article 5. NORMES D’APLICACIÓ 

 



Els establiments comercials que vulguin ser usuaris de la deixalleria municipal es donaran d’alta 

com a tal a les oficines de l’ajuntament, adjuntant la següent documentació: 

- Còpia de la llicència d’activitats. 

- NIF de l’empresa 

- Fotocòpia del compte corrent per a la domiciliació bancària. 

- El/s número/s de matricula dels vehicles amb que son aportats els residus. 

- Informació complerta dels tipus de residus que l’empresa lliurarà (nom comercial, tipus 

de substància, etc...), i de les quantitats aproximades que s’aportaran mensualment, 

trimestralment o anualment, atenent als nivells màxims admissibles en les instal·lacions. 

 

L’ajuntament avaluarà les sol·licituds i les acceptarà en funció de si les característiques i 

quantitats dels residus aportats son aptes per a la gestió a la deixalleria municipal. En cas 

d’estimació positiva es lliurarà una targeta identificativa que s’haurà de presentar sempre per 

poder accedir a la deixalleria. 

 

Per a cada aportació s’expendrà un albarà que especificarà la data i el tipus i la quantitat de 

residu aportat. Trimestralment l’ajuntament emetrà factura pels residus aportats d’acord amb els 

preus establerts. 

 

Al final de cada exercici de facturació es comunicarà a les empreses que hagin superat les 

quantitats màximes admissibles, la revocació de l’autorització per a futures aportacions, si 

s’escau, i la obligatorietat de disposar d’un gestor privat de residus. 

 

Article 6. IMPAGAMENT 

 

En cas d’impagament el beneficiari serà exclòs del servei i se seguirà el procediment en via 

executiva prevista en el Reglament General de Recaptació. 

 

Article 7. VIGÈNCIA 

 

Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor, després de la publicació del seu text íntegre en el 

Butlletí Oficial de la Província, el dia 1 de gener de 2017 i regirà fins a la seva modificació o 

derogació expressa. 

 

 

 

Santa Cristina d'Aro, desembre de 2016 

 

 

 


