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AJUNTAMENT DE MANLLEU

OF NÚM. 23 TAXA PER LA UTILITZACIO DE LA
DEIXALLERIA MUNICIPAL - Modificació de les
Ordenances Fiscals per a l'any 2020

Localització de l'activitat

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL
Article 1. Disposició general
Fent ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local (LRBRL) i a l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març (TRHL), i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal,
aquest Ajuntament estableix la taxa per a utilització de la deixalleria municipal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la utilització de la deixalleria municipal per
l’aportació de residus que suposin un cost de tractament i/o transport per a la deixalleria. En
l’annex d’aquesta ordenança estan descrits els tipus de residus que suposen aquest cost.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT) que exerceixin alguna activitat
econòmica, empresarial o professional (amb independència que estiguin donats d’alta
al cens de l’Agència Estatal d’Administració Tributària) i que en l’exercici d’aquesta
activitat a Manlleu facin ús d’aquest servei.
Per tant, els veïns de Manlleu que siguin subjectes passius de la tarifa domiciliària de
la taxa per a la recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus
urbans no estan obligats al pagament d’aquesta taxa per la utilització de la deixalleria
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municipal, sempre que no superin les quantitats màximes establertes en l’apartat 4t
d’aquest article.
2. El règim esmentat a l’apartat anterior també serà d’aplicació a tots els veïns (sempre
que no superin les quantitats màximes establertes en l’apartat 4t d’aquest article),
empresaris i professionals d’aquells municipis amb els quals l’Ajuntament de Manlleu
tingui signat un conveni vigent per la utilització de la deixalleria municipal.
3. El criteri per diferenciar els subjectes passius dels altres usuaris de la deixalleria es
determinarà a partir de l’origen dels residus que l’usuari aporti a la deixalleria (origen
i procedència domèstic/origen i procedència no domèstic) d’acord amb les condicions
establertes al Reglament de gestió de la Deixalleria Municipal del Verdaguer.
4. Es fixen també els següents límits d’aportació gratuïta, a partir dels quals la persona
usuària no serà considerada particular i, per tant, se li aplicaran les oportunes taxes
previstes en aquesta ordenança:
Residu
Voluminós
Runa
Fusta

Límit d’aportació gratuïta (unitat)
0,3 m3/setmana
0,3 m3/setmana
300 kg/dia

Article 4. Beneficis fiscals
1. En aplicació de l’article 120 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), per tal d’assolir un dels objectius previstos
en el Pla d’Acció Local Manlleu Sostenible, per promoure la minimització dels residus i
actuar segons les prioritats que preveu la legislació sectorial, els subjectes passius
que acreditin davant l’Ajuntament de Manlleu disposar d’algun sistema de gestió
ambiental dels que es relacionen a continuació, podran gaudir d’una subvenció del
5% de l'import d'aquesta taxa:
a) ISO 14.001
b) EMAS (Reglament europeu 1836/93, Sistema CE d’ecogestió i ecoauditoria)
c) Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (DGQA)
d) Ecoetiqueta europea.
2. Per a l’aplicació de la subvenció esmentada, es seguiran aquests criteris:
a) En referència als sistemes de gestió ambiental previstos en els apartats a) i b)
del punt anterior, només es farà efectiva en cas que el subjecte passiu estigui
certificat o verificat i, per tant, haurà de demostrar que consta en el registre
que gestionen els corresponents organismes competents.
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b) En referència als sistemes de gestió ambiental previstos en els apartats c) i d)
del punt anterior, caldrà que es presenti un certificat acreditatiu fet per la
Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient de
la Generalitat de Catalunya, conforme algun dels seus productes o serveis
disposa d’aquests sistemes d’etiquetatge ecològic.
3. Tota la documentació acreditativa s’haurà de presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
(OAC) de l’Ajuntament de Manlleu, (Pl. Fra Bernadí, 6 - 08560 Manlleu) o a través de
la seu electrònica municipal.
Article 5. Acreditament
Aquesta taxa s’acredita en el moment en què s’aporten a la deixalleria els residus esmentats
en l’annex d’aquesta ordenança.
Article 6. Tarifes
L’import de les taxes que cal satisfer són les que s’indiquen en l’annex d’aquesta ordenança.
Article 7. Normes de gestió, liquidació i tramitació.
1. Per la prestació d'aquest servei aquesta taxa s'exigirà pel sistema de liquidació.
2. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
3. En els supòsits que la quantitat a pagar sigui inferior a 10 euros anuals no s'exigirà el
pagament d'aquesta taxa.
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 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.
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Disposició final. Entrada en vigor.
Aquesta Ordenança, aprovada pel Ple en sessió del dia 22 d’octubre de 2019, entrarà en
vigor el dia 1 de gener del 2020, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats continuaran vigents.
F_FIRMA_7

Vist i plau
F_FIRMA_1

SIGNATURA ELECTRÒNICA
La secretària
Alícia Vila i Torrents
07-11-2019 12:20

SIGNATURA ELECTRÒNICA
L'alcalde
Àlex Garrido i Serra
07-11-2019 12:26
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ANNEX DE TARIFES
Residu

Preu (€)

Residu

Preu (€)

Pneumàtics de bicicletes i motos

0,22 €/u

Àcids (salfumant, fixadors fotogràfics àcids
de bateries, desincrustants)

*

Aerosols (esprais)
Altres REPQ (fitosanitaris, medicaments...)
Bases (lleixiu, sosa...)

*
*
*

Bateries

-

Cartró / paper (cal plegar-lo o aixafar-lo
prèviament)

-

Dissolvents líquids

*

Residus electrònics
Residus verds (sense plàstics)

6,30 €/m3

Envasos de vidre (sense taps)

-

Residus voluminosos

9,25 €/m3

Ferralla / xapatge

-

Envasos bruts (plàstics, metàl·lics, vidres)

-

Fluorescents

Fustes (cal separar els vidres)

0,10 €/kg

Pneumàtics de cotxes/ furgonetes amb
llantaPneumàtics de cotxes/ furgonetes sense
llanta

*

Porexpan net / piles

-

Residus tèxtils

Roba i complements (sabates, bolsos, etc).

-

Runa

Neveres, congeladors amb o sense
justificant
Objectes reutilitzables (mobles, contes,
etc)

-

Sòlids i pastosos (pots de cola, vernissos,
pintures, greixos, etc).

-

Vidre de parabrises

Oli mineral

*
(ex:

reactius

de

Oli vegetal

*
-

Plàstics reciclables (PET, PEBD, PEAD, PVC)

*
9,25 €/m3

Metalls (incloses llaunes de beguda)

Productes particulars
laboratori...)

*

-

22,80 €/m3
*
0,02 €/kg

Vidre pla / armat / laminat / miralls (cal
separar-lo dels marcs)

-

Plàstics i toldos barrejats, bruts o no 9,25 €/m3
reciclables

-

Altres

Preu
45,00 euros/hora
22,50 euros/hora
217,10 euros/unitat

Serveis amb camió
Serveis de desballestament o de triatge
Contenidor de voluminós (1)

(1) S’aplicarà en detriment de la taxa €/m3 d’aquests residus quan la quantitat aportada impliqui fer un transport.
- No es cobra
* No s’accepta
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