ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA D’UTILITZACIÓ
DE LA DEIXALLERIA

Article 1r. Fonament, establiment i règim jurídic
1. El Consell Comarcal del Ripollès gestiona el servei públic de deixalleria de forma
indirecta mitjançant concessió.
2. Fonamentat amb allò que disposa l’article 25.1.c) del Decret legislatiu 4/2003, de
4 de novembre, Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, els
articles 15 a 19 i 20, apartat 4.s) del Text refós de la Llei d’hisendes locals, aprovat
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i els plecs reguladors de la
concessió, el Consell Comarcal del Ripollès estableix la taxa d’utilització de la
deixalleria que es regeix per aquesta ordenança i les normes establertes als articles
20 a 27 del Reial decret legislatiu 2/2004.
Article 2n. Fet imposable
1. El fet imposable de la taxa el constitueix la utilització de la deixalleria pels
usuaris que hi lliuren residus de caràcter comercial i industrial admissibles d’acord
amb allò que determina el reglament de funcionament.
2. Són residus de caràcter comercial i industrial els procedents d’activitats
comercials, industrials i de serveis que són obertes al públic. Tenen també aquest
caràcter els residus procedents de particulars o domèstics que pel seu nombre o
quantitat estan subjectes també a la taxa.
Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a
las quals es refereix l’article 36 en relació al 35 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, que realitzin el fet imposable.
Article 4t. Responsables
1. Són responsables tributaris solidaris del deute tributari les persones físiques i
jurídiques a les quals es refereix l’article 42 de la Llei 58/2003.
2. Són responsables subsidiaris les persones i entitats relacionades a l’article 43 de la
Llei 58/2003.
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Article 5è. Tarifes
Les tarifes a abonar pel lliurament de residus a la deixalleria són les que resulten de
l’aplicació dels quadres de tarifes que consten als apartats següents d’aquest article:
1. Residus procedents d’activitats comercials, industrials i de serveis que són
obertes al públic:
RESIDUS
Voluminosos
Vegetals (poda i herba)
Runa
Pneumàtics
(Només de tractors o en molt mal estat)
Oli mineral
Plàstics d’ús agrícola
Especials

TARIFES
73,00 €/tona
91,00 €/tona
6,00 €/m3

TARIFA MÍNIMA
3,00 €
3,00 €
3,00 €

210,00 €/tona
0,40 €/litre
50,00 €/tona
Tarifa recuperador autoritzat

3,00 €
3,00 €
3,00 €

2. Residus procedents de particulars o domèstics que pel seu nombre o quantitat
estan subjectes també a la taxa:
RESIDUS
Runa ( a partir de 100 Kg.)
Pneumàtics
(Només de tractors o en molt mal estat i a partir de 5 pneumàtics)
Oli mineral (a partir de 10 litres)

TARIFES
6,00 €/m3
210,00 €/tona
0,40 €/litre

3. El nombre i la quantia de residus procedents de particulars o domèstics que no
estan subjectes al pagament de tarifa de conformitat a la columna “RESIDUS” del
quadre de l’apartat 2 anterior corresponen al còmput anual de lliurament de residus.
4. Les tarifes que consten als quadres anteriors tenen l’IVA inclòs.
5. Es podran dipositar a la deixalleria sense subjecció a la tarifa fins a 10 Kg en
còmput anual, els residus especials següents: dissolvents, pintures i vernissos,
anticongelants, productes químics, àcids i bases, procedents de particulars o
domèstics.
6. Aquells residus especials esmentats al punt anterior, procedents d’activitats
comercials, industrials i de serveis que són obertes al públic, es lliuraran únicament
en el calendari i horari establerts, directament al centre recuperador autoritzat que
s’instal·larà a la deixalleria. Aquells residus no estan subjectes a la tarifa d’ús de la
deixalleria, però si a les tarifes del recuperador autoritzat.
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Article 6è. Acreditament
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir en el moment del lliurament dels
residus a la deixalleria.
Article 7è. Ingrés
1. El subjecte passiu o obligat tributari abonarà al concessionari del servei l’import
de la tarifa corresponent en l’acte de lliurament dels residus a la deixalleria.
2. El concessionari lliurarà un rebut a qui efectuï el pagament on hi constarà el nom
del subjecte passiu o obligat tributari, la descripció i les quanties o quantitats de
residus lliurades, la liquidació de tarifa efectuada per cada tipus de residus i l’import
total de tarifa abonat.
3. El rebut lliurat pel concessionari acreditarà davant del Consell Comarcal del
Ripollès i davant de tercers el compliment de les obligacions tributàries establertes
en aquesta ordenança fiscal.
4. Pel cobrament de les tarifes establertes en aquesta ordenança, el concessionari del
servei de deixalleria gaudeix de la utilització de la via de constrenyiment en la forma
establerta a l’article 252 del Decret179/1995, de 13 de juny, reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Article 8è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació, tipificació d’infraccions i sancions que
corresponguin s’aplicaran les disposicions del títol IV de la Llei general tributària i
sense perjudici de les mesures punitives previstes al Reglament de funcionament
dels serveis de deixalleria a la comarca del Ripollès.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat al Butlletí
Oficial de la Província de Girona.
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