
ORDENANÇA FISCAL NÚM.  33 

 
 
 

REGULADORA DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ 

DEL SERVEI DE DEIXALLERIA MUNICIPAL  

 
 
 
Article 1.- Fonament i Naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 a 19 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, aquest Ajuntament estableix la taxa per la 
utilització del servei municipal de deixalleria municipal. 
 
Article 2.- Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació del servei públic de utilització 
de la deixalleria municipal, en tan que aquest servei és prestat per l’Ajuntament 
en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 5 d’aquesta 
ordenança. 
 
Article 3.-  Subjectes Passius 
 
Estan obligats al pagament de la taxa aquelles persones naturals o jurídiques que 
sol.licitin la utilització del servei objecte de la present ordenança. 
 
Article 4.-  Quota Tributària 
 
La quantia de la taxa ve determinada pel tipus de residu, i és la següent: 
1. Runes : 
      Usuaris no particulars 
      Vehicles amb un P.M.A. de fins a 1.500 Kg   ..............    7,15 € 
      Vehicles amb un P.M.A. entre 1.501 i 2.500 Kg  ........  12,25 € 
      Vehicles amb un P.M.A. entre 2.501 i 3.500 Kg  ........  15,30 € 
      Vehicles amb un P.M.A. de més de 3.500 Kg 
      (per cada 5.000 Kg o fracció)   ...................................  21,40 € 
 
2.  Voluminosos/Fustes/Restes de poda : 
      Usuaris no particulars 
      Vehicles amb un P.M.A. fins a 1.500 Kg   ..................  11,20 € 
      Vehicles amb un P.M.A. entre 1.501 i 2.500 Kg   .......  17,35 € 
      Vehicles amb un P.M.A. entre 2.501 i 3.500 Kg   .......  31,60 € 
      Vehicles amb un P.M.A. de més de 3.500 Kg 
      (per cada 5.000 Kg o fracció)   ...................................  41,80 € 
 
3.  Plàstics 



      Usuaris no particulars , per cada Kg  .........................    0,15 € 
 
4. Pneumàtics 
      Per a quantitats superiors a 20Kg/dia  ........................    0,35 €/kg 
 
5. Electrodomèstics amb CFC’s 
      Per quantitats superiors a  1 UT/dia   .........................  11,95 €/unitat 

 
Article 5.-  Normes de gestió 
 
El servei serà gratuït pels usuaris particulars que aportin els residus en turismes o 
furgonetes particulars. S’estableixen les següents limitacions màximes: 
 1.-     Runes :   100 Kg/dia 
            2.-  Residus especials (fluorescents, medicaments, cosmètics, envasos 
especials buits, pintures, vernissos, herbicides, dissolvents líquids, radiografies, 
mercuri, bases, àcids, aerosols, olis, etc.) :  20 Kg/dia 
           3.-     Els següents residus es poden abocar sense límit i sense cost:  Paper i 
cartró, vidre, ferralla i metalls, tèxtils, piles, bateries. 

 
Article 6.-  Acreditament 
 
La taxa s’acredita,  i neix l’obligació de contribuir, en el moment en que s’utilitza el 
servei municipal de la deixalleria municipal. 

 
Disposició final. 
 
La present ordenança ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada 
el dia 23 de desembre de 2002, i entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al 
B.O.P. i s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2003 i romandrà vigent fins la seva 
modificació o derogació expressa. 
 



 
 

LLEGENDA. 
 

1.  Aprovació (1a.) de l’ordenança reguladora de la taxa per la utilització del 
servei de deixalleria municipal. Provisionalment: Ple ext. 8-11-2002; exposició   
pública  al BOP núm. 219 de 15-11-02 i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
Definitivament: Ple 23-12-2002; exposició pública del text íntegre al BOP núm. 
248 de 31-12-02 i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.  

2. Modificació puntual de l’ordenança, en el seu art. 4 (quotes). Aprovació inicial  
ple 13-11-2003. Exposició  pública  al  BOP  núm.  221  de  19-11-2003 i al 
tauler d’anuncis de la Corporació. Elevat a definitiu per la no presentació de 
reclamacions el 30.12.2003. 

3. Actualització de tarifes 20.2.2004 
4. Actualització de tarifes 22.1.2007 
5. Actualització de tarifes 10-02-09(No modificacions) 
6. Ordenança a regir a partir  01/01/2010 sense modificacions respecte 2009. 
7. Aprovació ordenança 2011 modificant article 4t.Aprov.inicial (Ple 28/10/2010) i 

aprov.definitiva (Ple 14/12/2010). 
8. Ordenança a regir a partir 01/01/2012 sense modificacions respecte 2011. 
9. Ordenança 2013 sense modificacions respecte 2012. 
10. Ordenança 2015 sense modificacions respecte 2013 i 2014. 
11. Ordenança a regir 01.01.2018 sense modificacions respecte 2014. 
 


