
 

 

ORDENANÇA PREU PÚBLIC NÚM. 5 

PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE LES DEIXALLERIES COMARCALS DE LA 
NOGUERA 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 

De conformitat amb el que disposa l'article 148 en relació als articles 41 a 47 del Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLLHL), el consell comarcal estableix el preu públic 
per a la a utilització de les deixalleries comarcals de la Noguera. 

 

Article 2. Fet imposable 

El fet imposable de la taxa el constitueix la utilització de la deixalleria pels usuaris que hi lliuren 
els residus d’acord amb allò que determina el Manual de gestió de les deixalleries comarcals. 

  

Article 3. Subjectes passius 

a) Són subjectes passius els ciutadans domiciliats amb un dels municipis de la comarca i les 
persones físiques i jurídiques domiciliats amb un dels municipis de la comarca que exerceixen 
alguna activitat econòmica, empresarial o professional (amb independència que estiguin 
donats d’alta al cens de l’Agència Estatal d’Administració Tributària) i que utilitzin la deixalleria 
aportant residus admesos i superin el límit quantitatiu gratuït establert en l’apartat següent. 

b) També estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta ordenança les 
persones físiques i jurídiques domiciliades fora de la comarca que exerceixin alguna activitat 
econòmica, empresarial o professional (amb independència que estiguin donats d’alta al cens 
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària) i que en l’exercici d’aquesta activitat facin ús 
d’aquest servei, sempre que acreditin que els residus aportats a les deixalleries provenen d’un 
dels municipis de la comarca. 

  

Article 4. Quantia 

a) Les quantitats màximes mensuals a aportar no subjecta a preu públic per tipologia de 
residus, les tarifes per excés en unitat de pes, volum o per unitats i els límits per tipus de residu 
són les següents: 

    

QUANTITATS 
MÀXIMES 

MENSUALS DE 
RESIDUS EXEMPTS 
DE PAGAMENT 

  

TARIFA PER EXCÈS, 
AMB ELS LÍMITS QUE 
S'INDIQUEN 

    
TARIFA 
€/Tn 

LÍMIT 

  

Àcids 200114 2 kg/mes  440,00 € 20 kg/mes 

Aerosols 160504 5 kg/mes  900,00 € 100 kg/mes 

Aparells d'intercanvi de 
temperatura (frigorífics, equips AC, 
estufes d'oli,..) 

  il·limitat Gratuït il·limitat 

Bases 200115 2 kg/mes  440,00 € 20 kg/mes 

Bateries 160601 il·limitat Gratuït il·limitat 

Cosmètics 200132 2 kg/mes  320,00 € 20 kg/mes 

Dissolvents halogenats (Cloroform, 
Clorur de metilè,...) 

140602 5 kg/mes  830,00 € 20 kg/mes 

Dissolvents no halogenats 
(acetona, alcohol, aiguarràs) 

140603 5 kg/mes  160,00 € 100 kg/mes 



 

 

Envasos a pressió (excepte 
aerosols)(extintors,...) 

150110 2 ut/mes  900,00 € 4 ut/mes 

Envasos buits que contenen restes 
de substàncies perilloses 

150110 2 kg/mes  250,00 € 20 kg/mes 

Envasos lleugers 150106 il·limitat Gratuït il·limitat 

Ferralla i metalls 200140 il·limitat Gratuït il·limitat 

Fibrociment 170605 No admès   No admès 

Filtres d’oli 160107 5 kg/mes  350,00 € 20 kg/mes 

Fitosanitaris   il·limitat Gratuït il·limitat 

Fluorescents i llums de mercuri   il·limitat Gratuït il·limitat 

Fracció vegetal (poda i jardineria) 200201 500 kg/mes  35,00 € il·limitat 

Fustes (mobles, conglomerats,...) 200137 300 kg/mes  50,00 € 1000 kg/dia 

Grans aparells elèctrics o 
electrònics (rentadores, 
rentavaixelles, cuines,...) 

  il·limitat Gratuït il·limitat 

Informàtica petita (ordinadors, 
telèfons,....) 

  il·limitat Gratuït il·limitat 

Mescles de residus municipals 200301 300 kg/mes  100,00 € il·limitat 

Monitors i pantalles   il·limitat Gratuït il·limitat 

Matalassos i sofàs   2 unitats/mes 4 €/unit 
10 
unitats/mes 

Olis minerals 130206 20 kg/mes - 20 kg/mes 

Olis vegetals 200125 20 kg/mes - 20 kg/mes 

Paper i cartró 200101 il·limitat Gratuït il·limitat 

Petits aparells elèctrics o 
electrònics (torradores, 
assecadora,...) 

  il·limitat Gratuït il·limitat 

Piles i acumuladors 200133 il·limitat Gratuït il·limitat 

Plàstics (no envàs) 200139 100 kg/mes  100,00 € il·limitat 

Pneumàtics 160103 4 u/any - 4 u/any 

Radiografies 90107 il·limitat Gratuït il·limitat 

Reactius de laboratori i altres 
productes no identificats 

160506 2 kg/mes  2.840,00 € 10 kg/mes 

Runes d’obres menors i reparació 
domiciliària 

170107 500 kg - 500 kg/mes 

Sòlids i pastosos (pintures, coles i 
vernissos) 

200127 2 kg/mes  350,00 € 20 kg/mes 

Tèxtil roba 200110 100 kg/mes  100,00 € il·limitat 

Tòners   il·limitat Gratuït il·limitat 

Vidre envàs 150107 il·limitat Gratuït il·limitat 

Vidre pla 200102 il·limitat Gratuït il·limitat 

Voluminosos (mobles i altres) 200307 300 kg/mes  100,00 € il·limitat 

  

b) Aquests preus només s’aplicaran sobre l’excés de residus aportats, en relació a les 



 

 

quantitats màximes fixades en la taula anterior. 

c) Les tarifes dels preus públics no comprenen l’import sobre el valor afegit (IVA) que es 
repercutirà d’acord amb la normativa que el regula. 

d) Per sobre dels límits que s’indiquen les deixalleries no poden acceptar els residus i el 
generador d’aquests ha de contractar un gestor especialitzat. 

 

Article 5. Bonificacions 

No s’estableixen. 

 

Article 6. Meritament 

El preu públic s’acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'aportin residus 
a la deixalleria sobrepassant, si s’escau, els límits màxims establerts en l’article 3 de 
l'ordenança. 

 

Article 7. Règim de declaració i ingrés 

a) El preu públic per la utilització de les deixalleries s’exigirà una vegada prestat el servei a 
les deixalleries. 

b) Els usuaris del servei han de presentar la documentació següent: 

a. Còpia del NIF de l’empresa o DNI o Targeta de residència o equivalent. 

b. Original del full de domiciliació normalitzat del Consell Comarcal de la Noguera. 

c) En cada aportació que es faci a la deixalleria es lliurarà un albarà on s’especificarà la data, 
el tipus i la quantitat dels residus aportats. 

Per trimestres naturals el Consell Comarcal de la Noguera remetrà la factura dels residus 
aportats a las deixalleries d’acord amb els preus públics de la present ordenança i es carregarà 
al compte corrent autoritzat per l’usuari. 

d) Les quotes acreditades i no satisfetes en període voluntari s’exigiran per via de 
constrenyiment. 

 

DISPOSICIÓ FINAL. ENTRADA EN VIGOR 

Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop s’hagin acomplert els tràmits de publicació íntegra 
al Butlletí Oficial de la Província previstos a l’article 66.1 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis del ens locals i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst a l’article 65.2 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i continuarà vigent mentre 
no sigui modificada o derogada. 

 

Diligència de Secretaria. 

La darrera modificació d'aquesta ordenança, i en conseqüència la seva redacció actual, va ser 
aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió del dia 7 de juny de 2018 i va 
estar exposada al públic en el BOP de Lleida núm. 116 de 15 de juny de 2018, al diari “La 
Mañana” i al tauler d'edictes comarcal, no havent-se presentat reclamacions ni al·legacions, 
pel que ha esdevingut definitivament aprovada. Ha estat publicat el seu text íntegre en el BOP 
de Lleida núm. 152 de data 6 d’agost de 2018. Una vegada entra en vigor es manté la seva 
vigència fins que es modifiqui o es derogui expressament. 

 

Balaguer 

EL SECRETARI      Vist i plau, 

  LA PRESIDENTA 
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