Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 150 i 152 del Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i pels
articles 39 i 43 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i de conformitat amb allò previst als articles
15 a 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, el Consell Comarcal de la Noguera estableix la
taxa per la prestació del servei de deixalleria de la Noguera, la qual es regeix per aquesta
ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 del Reial decret
legislatiu 2/2004.
Article. 2 Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de deixalleria de la Noguera
consistent en la gestió i el tractament dels residus admesos en les deixalleries comarcals i en la
recollida i transport dels residus i voluminosos a aquestes instal·lacions.
2. Es consideren residus admesos en les deixalleries comarcals els residus municipals que
s’especifiquen a l’apartat 6 del Manual de gestió de les deixalleries comarcals aprovat per
Decret de Presidència del Consell Comarcal de la Noguera núm. 18/2017 de 23 de maig de
2017.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius els Ajuntaments de la comarca de la Noguera adherits als Convenis de
delegació de l’exercici de competències municipals entre el Consell Comarcal de la Noguera i
els ajuntaments de la comarca per a la gestió dels serveis de recollida selectiva, de transport,
de valorització, de disposició i tractament del rebuig dels residus municipals, de deixalleria, i si
s’escau, de recollida d’objectes voluminosos.
Article 4. Quota tributària
Les quotes tributàries per la prestació del servei de deixalleria són les que determinen les
tarifes següents:
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I) Servei de gestió i tractament de residus en les deixalleries comarcals:
La tarifa pels ajuntaments que reben aquest servei és de 3,35 € per habitant/any. Per a la
fixació del nombre d’habitants es prendrà com a referència les últimes xifres oficials de
població aprovades. Aquest import es prorratejarà segons el període real i efectiu de
prestació del servei durant l’any.
II) Servei de recollida i transport dels residus voluminosos a les deixalleries comarcals:
II.a) La tarifa pels ajuntaments que reben aquest servei és de 3,35 € per habitant/any. Per a
la fixació del nombre d’habitants es prendrà com a referència les últimes xifres oficial de
població aprovades. Aquest import es prorratejarà segons el període real i efectiu de
prestació del servei durant l’any. En cas que un municipi només rebi aquest servei en alguns
dels seus nuclis la tarifa s’aplicarà exclusivament sobre els habitants d’aquest nuclis. El
pagament d’aquesta tarifa donarà dret a l’ajuntament que s’efectuïn en els nuclis del seu
municipi les recollides previstes en l’article 7 d’aquesta ordenança mitjançant el sistema de
dipòsit de caixes obertes per un període limitat o bé el sistema de recollida porta a porta que
s’estableixen en el mateix article 7.
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II).b) La tarifa pels ajuntaments que reben aquest servei i als que, d’acord amb la seva
sol·licitud, se’ls hi realitza una o més recollides extraordinàries addicionals a les previstes en
l’article 7 d’aquesta ordenança és de 200,00 € per recollida.
II.c) La tarifa pels ajuntaments que reben aquest servei i als que, d’acord amb la seva
sol·licitud, se’ls instal·li en el seu municipi una o més caixes obertes fixes és de 1.300,00 €
per caixa oberta fixa/any. Aquest import es prorratejarà segons el període real i efectiu de
prestació del servei durant l'any.
Article 5. Acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’inicia la
realització del servei.
2. Una vegada s’hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s’acrediten el primer
dia de cada trimestre natural. Quan l’acreditament de la taxa es produeixi amb posterioritat a
aquesta data, la primera quota s’acredita el primer dia del trimestre següent.
Article 6. Normes de gestió
1.Només poden gaudir d’aquest servei els Ajuntaments de la comarca que hagin signat el
corresponent Conveni de delegació de l’exercici de competències municipals amb el Consell
Comarcal de la Noguera per a la gestió dels serveis de recollida selectiva, de transport, de
valorització, de deposició i tractament del rebuig dels residus municipals, de deixalleria i, si
s’escau, de recollida d’objectes voluminosos
2. Les tarifes regulades en els apartats I) i II.a), una vegada s’hagi determinat l’import anual
corresponent a cada ajuntament en funció del nombre d’habitants i s’hagi comunicat als
ajuntaments, s’han de liquidar per trimestres naturals vençuts dins del primer mes del
trimestre següent.

4. La tarifa regulada en l’apartat II.c) s’ha de liquidar al mes següent de la instal·lació de la
caixa de voluminosos.
5. El sistema preferent per al cobrament de les quotes és el de domiciliació bancària llevat
que l’ajuntament opti pel de transferència bancària. (prèvia acceptació de la sol·licitud)
Article 7. Recollida dels residus voluminosos
Sistema de recollida:
1. Nuclis de 351 o més habitants: podran triar dipòsit de caixes obertes per un període
limitat o recollida porta a porta.
2. Nuclis de fins a 350 habitants: recollida porta a porta.
Condicions del servei:
1. Els nuclis de la comarca només podran optar a un dels dos sistemes de recollida.
2. El sistema seleccionat és per tot l’any natural. Si es vol canviar de sistema s’ha de
comunicar al Consell Comarcal abans del mes d’octubre de l’any anterior.
3. La duració del període de permanència de les caixes en un municipi és determinada
pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal, en funció de l’organització del servei i de la
seva eficiència.
4. La recollida porta a porta serà un cop al mes per tots els nuclis que ho seleccionin,
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3. La tarifa regulada en l’apartat II.b), una vegada determinat el nombre de recollides
extraordinàries realitzades per a cada ajuntament, s’ha de liquidar per trimestres naturals
vençuts dins del primer mes del trimestre següent.

prèvia sol·licitud.
5. En cas de seleccionar dipòsit amb caixes obertes per un període limitat les freqüències
màximes de recollida són:
1. Nuclis de més de 5.000 habitants: 6 recollides al mes
2. Nuclis entre 2.001 i 5.000 habitants: 30 recollides anuals
3. Nuclis entre 1.201 i 2.000 habitants: 16 recollides anuals
4. Nuclis entre 601 i 1.200 habitants: 12 recollides anuals
5. Nuclis entre 401 i 600 habitants: 8 recollides anuals
6. Nuclis de menys de 400 habitants: 6 recollides anuals
6. Els municipis que decideixin conjuntament amb el Consell Comarcal proporcionar el
servei de recollida de residus voluminosos amb els seus mitjans a algun dels seus
nuclis o a la totalitat dels municipis, queden exempts de l’aplicació d’aquesta taxa,
sempre que es pugui justificar la realització d’aquest servei.
7. En funció de les necessitats del servei i previ informe dels Serveis Tècnics del Consell
Comarcal, es podran modificar les condicions establertes, sempre previ avis als
Ajuntaments.
Article 8. Infraccions i sancions
La qualificació de les infraccions tributàries i de les sancions corresponents s’ha d’ajustar al
que disposen els articles 183 i següents de la Llei 58/2003.

Balaguer, document signat electrònicament.
EL SECRETARI

Vist i plau,
EL PRESIDENT,
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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 3 d'octubre de 2019
i va estar exposada al públic en el BOP de Lleida núm. 201 de 17 d'octubre de 2019, al diari
“La Mañana” en data 11 d’octubre de 2019 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. 203 de data 18 de desembre de
2019. Entra en vigor el dia 1 de gener de 2020 i manté la seva vigència fins que es modifiqui
o es derogui expressament.

