ORDENANCES REGULADORES DELS PREUS PÚBLICS
P re u p ú b lic n ú m . 5 : c o rre s p o n e n t a la p re s ta c ió d e l s e rve i d e D e ix a lle ria n o
o b liga to ri.
Art. 1. Fet imposable
De conformitat amb el que preveu l'article 41 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
Consell Comarcal 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 les
deixalleries gestionades pel Consell Comarcal del Gironès, per sobre del llindar establert de
disposició gratuïta, i d acord amb la normativa legal vigent de gestió de residus i protecció
del medi ambient.
El fet imposable dependrà de la tipologia del residu lliurat, atenent els seus costos de gestió
(emmagatzematge, transport, tractament, administració i inspecció i control)
Art. 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança tots els usuaris
admesos segons el Reglament comarcal d ús de les deixalleries gestionades pel Consell
Comarcal del Gironès, que lliurin residus en les condicions que estableix el mateix, per sobre
del límit quantitatiu gratuït establert en l article 8 de l esmentat reglament.
Art. 3. Quantia
3.1. El preu públic originat per la prestació del servei serà el que a continuació es relaciona,
atenent la naturalesa del residu:

Tipus de residu
Voluminosos (mobles,
trastos vells i fustes)

Unitat de mesura
Furgoneta petita (2m3)
Furgoneta mitjana (3m3)
Furgoneta gran (6m3)

Pneumàtics

Unitat

Matalassos

Unitat

Envasos comercials

Furgoneta petita (2m3)
Furgoneta mitjana (3m3)
Furgoneta petita (2m3)
Furgoneta mitjana (3m3)
Furgoneta petita (2m3)
Furgoneta mitjana (3m3)
Furgoneta gran (6m3)

Envasos de residus
especials

litre

Runa
Poda

Cost per unitat

11,91 /m3
Pneumàtic de turisme:
3,55 /unitat
Pneumàtic de vehicles pesants:
4,75 /unitat
14,26 /unitat
Runa neta:
10,71 /m3
Runa bruta:
21,42 /m3
Runa molt bruta:
35,69 /m3
11,91 /m3

11,91 /m3

0.0418 /litre

Vidre pla o laminat

unitat

1,2 euro/unitat

Pastosos (pintures,
vernissos, etc.)

Kg

1,46 euros/kg

Dissolvents (líquids de
cotxe, neteja,
bricolatge, etc.)

kg

Aerosols

kg

Tòners d impressora i
de fotocopiadora

kg

1,1 euros/kg
Buits:
1,83 euros/kg
Plens:
3,71 euros/kg
Buits:
0,40 /kg
Plens:
3,59 euros/kg

Es considera una furgoneta petita els vehicles del tipus Renault Express, Citroën C14,
Kangoo, Partner, i anàlegs; furgoneta mitjana els vehicles del tipus Vanette, Expert, Jumper,
i anàlegs; i furgoneta gran els vehicles del tipus Ford Trànsit, Movano, i anàlegs. Quan hi
hagi dubte sobre la capacitat d una furgoneta, l usuari mostrarà la fitxa tècnica del vehicle
per a les oportunes comprovacions.
Art. 4. Autorització
El Consell Comarcal podrà donar autorització per a disposar quantitats superiors al límit
màxim admissible, de manera puntual, atenent a peticions formals concretes, quan s estimi
que no es perjudica el bon funcionament de les instal·lacions ni s augmenten els costos de
gestió, mitjançant el pagament dels preus públics corresponents.
Art. 5. Normes d'aplicació
Els establiments comercials que vulguin ser usuaris de la Deixalleria es donaran d alta com
a tal a la seu del Consell Comarcal. Atenent al municipi al que pertany l activitat se li
assignarà la Deixalleria de referència. Per a poder-se donar d alta com a usuari de la
Deixalleria les activitats econòmiques hauran de presentar una sol·licitud al Consell
Comarcal, adjuntant la següent documentació:
1) Còpia compulsada de la llicència d activitats del seu Ajuntament, per tal d identificar
adequadament el nom de l empresa i el municipi d origen.
2) NIF de l empresa.
3) Fotocòpia del compte corrent de l empresa per a la domiciliació bancària.
4) El/s número/s de matrícula dels vehicle amb que són aportats els residus de l empresa.
5) Informació completa dels tipus de residus que l empresa lliurarà a la Deixalleria (nom
comercial, tipus de substància química, etc.), i de les quantitats aproximades que
s aportaran mensualment/trimestralment o anualment, atenent els nivells màxims
admissibles en les instal·lacions.
6) Signatura d un document formalitzat d acceptació de les condicions econòmiques i de
pagament d aquest servei; de la normativa de funcionament d aquestes instal·lacions; i
de responsabilitat penal i civil per riscos associats a la omissió d informació voluntària o
involuntària en relació amb els residus especials.
El Consell Comarcal avaluarà les sol·licituds i les acceptarà segons si per les
característiques i quantitats dels residus aportats són aptes per a la gestió en les

instal·lacions de la Deixalleria. En cas d estimació positiva, el Consell Comarcal lliurarà una
targeta identificativa amb un número d identificació de l activitat econòmica, que s haurà de
presentar sempre per a poder entrar a les instal·lacions de la Deixalleria.
En cada aportació que l activitat econòmica faci a la Deixalleria, rebrà un albarà que
especificarà la data, i el tipus i quantitat de residus aportats. Trimestralment el Consell
Comarcal remetrà factura pels residus aportats a la Deixalleria, d acord amb els preus
públics que estableix la present ordenança fiscal.
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
escau, i la obligatorietat de disposar d un gestor privat de residus per a l esmentada gestió.
Art. 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, podent ser cridats al
procediment administratiu les persones que preveu l'article 5 de la Llei 10/96, de 19 de juliol,
d'aliments entre parents.
Art. 7. Vigència
L'ordenança entrarà en vigor en el termini de tres mesos des de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona i tindrà vigència fins que s'acordi la seva modificació
o derogació.
Girona, 30 de setembre de 2008

