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ORDENANÇA FISCAL Nº 29 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC 

PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA DEIXALLERIA 

MUNICIPAL.  

 

Article 1er. Disposicions Generals. 

 

En ús de les facultats concedides per l’article 41 del text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat per Reial Decret 

Legislatiu 2/2004 , de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la present 

Ordenança Fiscal reguladora del preu públic per la prestació el servei de la 

deixalleria municipal.  

 

 

Article 2n. Concepte i Fet Imposable. 

 

1. Té la consideració de preu públic la contraprestació pecuniària que se 

satisfà per la prestació del servei de deixalleria municipal, atès que es 

donen les següents circumstàncies:  

 

A) no és de sol·licitud o recepció obligatòria, entenent-se com a tal: 

 

1. Que no vingui imposada per disposicions legals o 

reglamentàries 

2. Que els béns, serveis o activitats requerits no siguin 

imprescindibles per a la vida privada o  social del sol·licitant 

 

B) que es presti o realitzi pel sector privat estigui o no establerta la 

reserva a favor del sector públic, segons la normativa vigent. 

 

2. El fet imposable es relaciona a l’annex adjunt a la present ordenança 

fiscal. 

 

Article 3è. Obligats de pagament. 

 

Estaran obligats al pagament del preu públic els que es beneficiïn dels 

serveis de la deixalleria municipal.  

 

Article 4t. Quantia dels Preus Públics. 



 

1. L’ import del preu públic haurà de cobrir, com a mínim, el cost del 

servei prestat . 

 

2. Quan existeixin raons social, benèfiques, culturals o d’interès públic que 

així ho aconsellin, l’Ajuntament podrà fixar preus públics per sota del límit 

previst a l’apartat anterior, però consignant en el pressupost les dotacions 

oportunes per a la cobertura de la diferència resultant. 

 

3. Les tarifes del preu públic es detallen en l’annex adjunt a aquesta 

ordenança. 

 

Article 5è. Naixement de l’obligació. 

 

L’obligació de pagar el preu públic naixerà quan s’iniciï la prestació del 

servei. 

 

 

Article 6è. Fixació dels Preus Públics. 

 

Tota proposta de fixació o modificació de preus públics anirà acompanyada 

de la corresponent documentació justificativa de la quanti i grau de 

cobertura financera dels costos corresponents.  

 

Article 7è. Delegació a la Junta de Govern Local. 

 

El Ple municipal, amb l’aprovació d’aquesta Ordenança , fa ús d’allò que 

estableix l’article 47 del TRHL, en relació al 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i delega l’establiment o 

la modificació del preu públic per la prestació del servei de la deixalleria 

municipal,  a la Junta de Govern Local. 

 

Article 8è. Publicitat dels preus públics. 

 

Els preus públics seran vigents des del moment de la seva aprovació i es 

faran públics en la forma establerta i a la deixalleria municipal.  

 

Article 9è. Liquidació. 

 

 



El preu públic s’exigirà d’acord amb el procediment previst per fer efectius 

els deutes de caràcter tributari, incloent-hi el procediment de 

constrenyiment. 

 

Article 10è. Vigència i data d’aprovació. 

 

Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir de l’endemà de la seva 

publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i romandrà vigent fins a la 

seva modificació o derogació.  

 

ANNEX DE PREUS. 

   
 

 

RESIDUS 

ESPECIALS 

PROPOSTA PREUS 

(€/tona) 

LÍMITS DIARIS 

D’ENTRADA 

Particula

rs 

Comerciants i 

petits 

industrials 

Particulars 

Comercian

ts i petits 

industrials 

Àcids 

Gratuït 

fins al 

límit 

d’entrada 

 

421 2 kg 10 kg 

Aerosols i esprais 1.240 5 kg 10 kg 

Bases 411 2 kg 10 kg 

Bateries Gratuït 30 kg 30 kg 

Bombones butà (Repsol) Gratuït 3 ut 3 ut 

Bombones butà (Butsir i 

Camping gas) 

80 3 ut 3 ut 

Cosmètics 310 5 kg 20 kg 

Dissolvents com ara 

acetona, alcohol o 

aiguarràs 

250 

 

5 kg 

 

20 kg 

Dissolvents halogenats: 

Productes líquids 

orgànics amb més del 

2% d’halogen com ara 

Cloroform, Clorur de 

metilè, Bromoform, 

Percloroetilè, 

Tetraclorur de carboni, 

Tricloroetilè, 

Tricloroacètic 

800 

 

 

 

 

5 kg 

 

 

 

 

20 kg 

Envasos contaminats 270 2 kg 10 kg 

Envasos a pressió i 

extintors 
505 

2 ut 4 ut 

Fibrociment i Amiant 

(*) 
No admès 

No admès   

No admès 

Filtres d’oli i altres 350 5 kg 10 kg 



metalls contaminats 

Fitosanitaris 2.050 5 kg 10 kg 

Fluorescents i llums de 

mercuri 
Gratuït 10 ut 50 ut 

Neveres i aparells de 

fred amb gasos 

refrigerants 

Gratuït 1 ut. 2 ut. 

Olis no regenerables: 

emulsions de tall 

(taladrines), vegetals o 

minerals contaminats, 

etc. 

300 2 kg 10 kg 

Piles i acumuladors Gratuït 5 kg 10 kg 

Pneumàtics No admès 4 ut/any No admès 

Productes comburents 2.800 2 kg 10 kg 

Radiografies Gratuït 5 kg 10 kg 

Reactius de laboratori i 

Productes no 

identificats. 

1.900 2 kg 10 kg 

Sòlids/pastosos: 

pintures, vernissos i 

coles 

400 

20 kg 50 kg 

Tòners i cartutxos de 

tinta 
250 

5 kg 10 kg 

    

(*) Només a les deixalleries amb un mòdul específic de recollida: Cerdanyola del 

Vallès, Gavà i Punt Verd de Zona de la Vall d’Hebron (Barcelona).  

RESIDUS 

PROPOSTA PREUS 

(€/tona) 

LÍMITS DIARIS 

D’ENTRADA 

Particula

rs 

Comerciants i 

petits 

industrials 

Particulars 

Comercian

ts i petits 

industrials 

Fusta neta 

Gratuït 

fins al 

límit 

d’entrada 

 

50 500 kg 2.000 kg 

Matalassos 251 2 ut 5 ut 

Porexpan (poliestirè 

expandit) 

150 1 m3 1 m3 

Rebuig no recuperable 

i/o no separat 
220 500 kg 2.000 kg 

Restes vegetals 50 500 kg 2.000 kg 

Terres i runes 26 500 kg 2.000 kg 

Tèxtil 220 100 kg 500 kg 

 

SUBPRODUCTES I 

RESIDUS SENSE 

DESPESA 

REPERCUTIBLE 

PROPOSTA PREUS 

(€/tona) 

LÍMITS DIARIS 

D’ENTRADA 

Particula

rs 

Comerciants i 

petits 

industrials 

Particulars 

Comercian

ts i petits 

industrials 



Ampolles de cava  

 

 

 

 

 

 

Gratuït 

fins al 

límit 

d’entrada 

 

Gratuït 500 kg 2.000 kg 

Aparells elèctrics i 

informàtica no inclosos 

en altres grups 

Gratuït 5 ut 5 ut 

Cables Gratuït 500 kg 2.000 kg 

Càpsules de dosi única Gratuït 500 kg 2.000 kg 

Cartró i paper Gratuït 500 kg 2.000 kg 

Cintes de casset, VHS, 

CD i DVD 

Gratuït 20 kg 200 kg 

Electrodomèstics línia 

blanca 
Gratuït 2 ut 5 ut 

Envasos amb Punt Verd 

de SIG 

Gratuït 500 kg 2.000 kg 

Envasos vidre Gratuït 500 kg 2.000 kg 

Metalls  Gratuït 500 kg 2.000 kg 

Olis lubricants Gratuït 5 kg 20 kg 

Olis vegetals no 

contaminats 
Gratuït 5 kg 20 kg 

Plàstic dur no envàs Gratuït 500 kg 2.000 kg 

Televisors i monitors Gratuït 2 ut 5 ut 

Vidre armat i/o barrejat Gratuït 500 kg 2.000 kg 

Vidre pla Gratuït 500 kg 2.000 kg 

 

A aquests preus se’ls aplicarà l’IVA que legalment correspongui.  

   

 

   Tiana,  21 de desembre  de 2015  

 

 

         L’ALCALDESSA    EL SECRETARI  
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