
 
 
Ordenança Fiscal núm. 25 
 
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL 
 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.u) del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament 
estableix la taxa per la prestació de serveis municipals en relació a les activitats 
d’escorxador, mercats i complementaris, que es regirà per la present Ordenança. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització de la Deixalleria Municipal per 
abocar de forma selectiva els residus municipals i també la prestació de serveis 
específics de recollida de residus municipals. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones físiques o jurídiques i les 
entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que utilitzin la 
deixalleria per abocar els residus a partir de les quantitats que s’assenyalaran o se’ls hi 
presti un servei específic de recollida de residus en funció de l’excés de volum generat 
i de l’horari específic. Es considera excés de volum els que ultrapassi els 110 litres/dia. 
L’horari normal d’abocament dels residus és el que consta al Reglament regulador del 
servei. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tal a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
No es concedirà cap exempció ni bonificació a l’exacció de la taxa. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quota tributària es determinarà per l'aplicació de les tarifes següents 
 



Residu Excés 
de/per dia 

Tarifa Euros 

    
A) UTILITZACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL   

1. Plàstics (€/m3) 1 m3 1,73
2. Envasos Tetra-brick (€/m3) 0,1 m3 1,73
3. Fusta (€/Kg) 250 kg 0,13
4. Olis Vegetals (€/lts) 24 lts 0,13

 5. Tubs fluorescents i llums de vapor de mercuri 
(€/unitat) 10 unitats 0,13
6. Aerosols (€/unitat) 10 unitats 0,18
7. Electrodomèstics amb substàncies perilloses 
(€/unitat) 

2 unitats
1,73

8. Electrodomèstics sense substàncies perilloses 
(€/unitat) 

2 unitats
0,79

9. Residus orgànics jardins (€/Kg) 500 Kg 0,13
  10. Altres residus generals (sofàs, matalassos, etc...) 

(€/m3) 2 m3 5,40
11. Pneumàtics i productes de cautxo (€/kg) 50 Kg 0,28
12. Pintures, vernissos i dissolvents (ltrs) 10 ltrs

No s’admet 
excés 

13. Torres, runes i restes d’obra (€/kg) 500 Kg
No s’admet 
excés 

14. Bateries (unitat) 2 unitats
No s’admet 
excés 

15. Olis lubricants sintètics (lts) 24 ltrs
No s’admet 
excés 

16. Paper i cartró (m3) Sense límit 
17. Vidre (Kg) Sense límit 
18. Ferralla i metalls (Kg) Sense límit 
19. Llaunes d’alumini (kg) Sense límit 
20. Roba, draps i tèxtil (kg) Sense límit 
21. Piles de format gran (Kg) Sense límit 
22. Piles de botó (Kg) Sense límit 
23. Porexpan (m3) Sense límit 
     

 B) SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS 
MUNICIPALS, AMB HORARI ESPECÍFIC I/O 
EXCÉS DE VOLUM

  
 



EXCÉS DE VOLUM    
     
(S’exceptuen d’aquest servei la recollida selectiva, en 
àrees d’aportació, d’aquells materials contemplats al 
conveni entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal de 
Maresme) 

  

 
      
1. Fins 110 l/dia, amb horari específic   231,70
2. Entre 111 i 220 l/dia  457,70
3. Entre 221 i 330 l/dia  689,35
4. Entre 331 i 440 l/dia  915,35
5. Entre 441 i 550 l/dia  1.147,15
6. Entre 551 i 660 l/dia  1.373,10
7. Entre 661 i 770 l/dia  1.604,70
8. Entre 771 i 880 l/dia  1.830,70
9. Entre 881 i 990 l/dia  2.062,40
10. Excés de 990 l/dia   2.288,40
 
Article 7. Acreditament  
 
La taxa s’acredita quan se sol·licita la utilització de la Deixalleria municipal o la 
prestació del servei municipal, que no es realitzarà sense que s’hagi efectuat el 
pagament corresponent. 
 
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés. 
 
Pel que respecta a les taxes resultants d’aplicar les tarifes de l’article 6 es meritaran a 
l’entrada de la instal·lació de la municipal i l’empresa adjudicatària que gestioni els 
servei haurà de lliurar el document acreditatiu del pagament realitzat. Les tarifes pel 
servei especial de recollida de residus municipals es cobraran mitjançant rebuts anuals 
que a tal efecte es realitzin. 
 
Quan la taxa no s’hagi satisfet en el venciment que li correspongui, l’Ajuntament pot 
exigir les quantitats que es deuen per via de constrenyiment. 
 
Article 9. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei 
General Tributària i  l’Ordenança General. 

 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 



facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el 29 d’octubre de 2008 i que ha quedat definitivament aprovada en 
data 19 de desembre de 2008, entrarà en vigor l’1 de gener de 2009, i continuarà 
vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats continuaran vigents. 


