
 
 

______________________________________________________________ 

Consell Comarcal del Ripollès · NIF: P6700004B 
Carrer del Progrés, 22 · 17500 Ripoll · ripolles.cat · 972 70 32 11 · FAX 972 70 26 54 · ccripolles@ripolles.cat  
 

PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DE LES DEIXALLERIES DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS 
 

De conformitat amb allò que determina l’article 3. 1 de l’Ordenança General de 
preus públics d’aquesta Entitat,  i emès l’informe acreditatiu de cobrir -se com a 
mínim els costos del servei o de l’activitat a prestar  -de conformitat amb allò que 
determina l’article 44 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals- s’estableix el preu públic per a la 
utilització de les deixalleries de la comarca del Ripollès. 
 
Article 1r. Fonament, establiment i règim jurídic  
 
1. El Consell Comarcal del Ripollès gestiona el servei públic de deixalleria per 
delegació dels municipis de la comarca. Aquest servei es gestiona de forma 
indirecta mitjançant contracte per al servei públic de deixalleries i la recollida de 
voluminosos, electrodomèstics i piles a la comarca del Ripollès i la corresponent 
gestió dels residus. 
 
2. Fonamentat amb allò que disposa l’article 25.1c) del Decret legislati u 4/2003, de 
4 de novembre, Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, els 
articles 41 a 47, apartat 4.s) del Text refós de la Llei d’hisendes locals, aprovat per 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, el Consell Comarcal del Ripoll ès 
estableix el preu públic d’utilització de la deixalleria que es regeix per aquesta 
ordenança i per la ordenança general reguladora dels preus públics , i la resta de 
disposicions vigents. 
 
Article 2n. Objecte   
 
L’objecte del preu públic que s’estableix en aquesta ordenança el constitueix la 
utilització de les deixalleries de la comarca pels usuaris que hi lliuren residus de 
caràcter comercial i industrial admissibles, d’acord amb allò que determina el 
reglament de funcionament. 
 
Les deixalleries de la comarca són:  
 
▪ La deixalleria comarcal ubicada a Ripoll, tipus B.  
▪ Les dues deixalleries, tipus A, ubicades a Camprodon i Sant Joan de les Abadesses.  
▪ La deixalleria mòbil ubicada a Ribes de Freser.  
 
Els residus que poden ser depositats a les deixalleries comarcals són bàsicament 
residus que per les seves característiques queden fora del servei habitual de 
recollida de deixalles de la població.  
 
Article 3r. Obligats al pagament   
 
1. Estan obligats al pagament d’aquest preu públic les persones físiques i jurídiques 
que es beneficiïn del servei prestat a què es refereix l’apartat anterior.  
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2. Tal i com indica la normativa vigent, la deixalleria haurà d’oferir el seu servei a 
particulars, comerços, oficines, i excepcionalment, a petits tallers i activitats 
econòmiques. Tots ells hauran d’estar donats d’alta al Padró municipal de la taxa 
per escombraries de qualsevol dels municipis de la comarca.  
 
Article 4. Quantia  
 
Per a l’admissió de residus a la deixalleria s’estableixen les següents quantitats màximes 
definides pels períodes determinats o per cada aportació. Pels que no s’estableix límit es 
considera que aquest està determinat per la capacitat de recepció de la deixalleria en cada 
moment. 
 
I. Residus procedents de particulars o domèstics que estan subjectes a limitació d’aportació 
anual: 
 

RESIDUS 
LIMITS ANUALS 

D'ENTRADA 

  Particulars 

REPQ (Àcids) 2 kg 

REPQ (Aerosols) 5 kg 

REPQ (Fibrociment) No admès 

REPQ (Bases) 2 kg 

REPQ (Bateries de Plom) 30 kg 

REPQ (Cosmètics) 5 kg 

REPQ (Comburents) 2 kg 

REPQ (Dissolvent halogenat) 5 kg 

REPQ ( Diss. No halogenat) 5 kg 

REPQ (Envasos buits) 2 kg 

REPQ ( Extintors) 2 ut 

REPQ (Fibra de vidre) 5 kg 

REPQ (Filtres d'oli) 5 kg 

REPQ (Fitosanitaris) 5 kg 

REPQ (Gasos) 2 ut 

REPQ (Medicaments) 5 kg 

REPQ (DVDs, CDs...) 20 kg 

REPQ (Radiografies) 5 kg 

REPQ (Reactius de 
laboratori) 2 kg 

REPQ ( Sòlids i pastosos) 20 kg 

REPQ (Tòners) 5 kg 

OLIS MINERALS 5 kg 

PODA 500 kg 



 
 

______________________________________________________________ 

Consell Comarcal del Ripollès · NIF: P6700004B 
Carrer del Progrés, 22 · 17500 Ripoll · ripolles.cat · 972 70 32 11 · FAX 972 70 26 54 · ccripolles@ripolles.cat  
 

PNEUMÀTICS turisme 4 ut/any 

PNEUMÀTICS bicicleta 4 ut/any 

VOLUMINÓS 500 kg 

MATALASSOS 4 UT/ANY 

FUSTES TRACTADES 500 kg 

RUNA 500 kg 

PLÀSTICS I POREXPAN 1 m3 

 
Si els usuaris particulars  superen aquestes quantitats s’aplicarà el mateix preu que als usuaris 
d’activitats econòmiques. 
 
II. Residus procedents d’activitats econòmiques que es poden portar a la deixalleria i que 
estan subjectes a limitació d’aportació anual: 
 

RESIDUS LIMITS ANUALS D'ENTRADA 

  
Comerciants i petits 
industrials 

REPQ (Àcids) 10 kg 

REPQ (Aerosols) 10 kg 

REPQ (Fibrociment) No admès 

REPQ (Bases) 10 kg 

REPQ (Bateries de Plom) 30 kg 

REPQ (Cosmètics) 20 kg 

REPQ (Comburents) 10 kg 

REPQ (Dissolvent halogenat) 20 kg 

REPQ ( Diss. No halogenat) 20 kg 

REPQ (Envasos buits) 10 kg 

REPQ ( Extintors) 4 ut 

REPQ (Fibra de vidre) 20 kg 

REPQ (Filtres d'oli) 10 kg 

REPQ (Fitosanitaris) 10 kg 

REPQ (Gasos) 4 ut 

REPQ (Medicaments) 10 kg 

REPQ (DVDs, CDs...) 200 kg 

REPQ (Radiografies) 10 kg 

REPQ (Reactius de 
laboratori) 10 kg 

REPQ ( Sòlids i pastosos) 50 kg 

REPQ (Tòners) 10 kg 

OLIS MINERALS 20 kg 

PODA 2000 kg 
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PNEUMÀTICS camió No admès 

PNEUMÀTICS turisme No admès 

PNEUMÀTICS bicicleta 2000 kg 

VOLUMINÓS 2000 kg 

MATALASSOS 4 ut/any 

FUSTES TRACTADES 2000 kg 

RUNA 2000 kg 

PLÀSTICS I POREXPAN 2000 kg 

 
El preu públic originat per la prestació del servei serà el que a continuació es relaciona, 
atenent la naturalesa del residu:  
 

RESIDUS 
PREU PÚBLIC 

(*)  
Unitats 

REPQ (Àcids) 605,00 €/tona 

REPQ (Aerosols) 990,00 €/tona 

REPQ (Fibrociment) 467,50 €/tona 

REPQ (Bases) 605,00 €/tona 

REPQ (Bateries de Plom) 0,00 €/tona 

REPQ (Cosmètics) 577,50 €/tona 

REPQ (Comburents) 4345,00 €/tona 

REPQ (Dissolvent halogenat) 1457,50 €/tona 

REPQ ( Diss. No halogenat) 467,50 €/tona 

REPQ (Envasos buits) 341,00 €/tona 

REPQ ( Extintors) 567,60 €/tona 

REPQ (Fibra de vidre) 545,60 €/tona 

REPQ (Filtres d'oli) 269,50 €/tona 

REPQ (Fitosanitaris) 3751,00 €/tona 

REPQ (Gasos) 682,00 €/tona 

REPQ (Medicaments) 709,50 €/tona 

REPQ (DVDs, CDs...) 423,50 €/tona 

REPQ (Radiografies) 0,00 €/tona 

REPQ (Reactius de 
laboratori) 

4125,00 €/tona 

REPQ ( Sòlids i pastosos) 522,50 €/tona 

REPQ (Tòners) 319,00 €/tona 

OLIS MINERALS 0,4 €/litre 

PODA 66,00 €/tona 

PNEUMÀTICS camió 380 €/tona 

PNEUMÀTICS 
turisme/bicicleta 

170 €/tona 

VOLUMINÓS 132 €/tona 
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MATALASSOS 10 €/tona 

FUSTES TRACTADES 22 €/tona 

RUNA 4,7 €/tona 

PLÀSTICS I POREXPAN 132 €/tona 

(*) Preus amb IVA inclòs 
 

Article 5. Normes de gestió 
 
1. La gestió i recaptació d’aquest preu públic correspondrà al Consell Comarcal del Ripollès. 
En el supòsit de gestió indirecta del servei, els plecs de clàusules podran determinar, d’acord 
amb la normativa vigent, que sigui el contractista el que efectuï la gestió i recaptació del preu 
públic.  

 
2. En el cas que el contractista efectuï la gestió i recaptació del preu públic, trimestralment 
haurà de presentar al Consell Comarcal del Ripollès la liquidació dels imports recaptats en el 
període i abonar les quantitats que se’n derivin. També hauran de comunicar la relació 
d’usuaris que incorrin en més de tres mesos d’impagament, per tal que el Consell Comarcal 
pugui procedir al cobrament del deute pels mitjans legalment establerts.  
 
 
Article 6. Vigència  
 
L’ordenança entrarà en vigor en el termini de 20 dies 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.   
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que, el Consell de Govern de la corporació en sessió de 17 de 
desembre de 2019, va adoptar l’acord d’establiment del preu públic per a la utilització de les 
deixalleries de la comarca del Ripollès. Transcorregut el termini d’exposició pública (BOP 
núm. 244 de 23 de desembre de 2019)sense que s’hagin presentat reclamacions, es fa 
constar que aquest acord ha esdevingut definitiu. 
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