
 
 

 
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 1 d’aquesta ordenança s’estan descrits els tipus de residus que suposen aquest cost. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
3.1 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 178 
de desembre, general tributària (LGT) que siguin titulars d’oficines, comerços o serveis 
(impremtes, pintors, tallers d’automòbils, fusters, etcètera) que en l’exercici de la seva 
activitat facin ús d’aquest servei. 

 
3.2 El criteri per diferenciar els particulars dels altres usuaris subjectes a aquesta taxa és 

l’entrada del tipus de vehicle. S’entenen particulars les persones que duguin els residus 
en turismes (llevat que es demostri el contrari). Els conductors de furgonetes fins a 
3.500 kg que al·leguin la condició de particulars hauran d’ensenyar la documentació del 
cotxe i demostrar que és d’ús particular.  

 
3.3 En tot cas, els usuaris de turismes que portin materials d’un mateix tipus en una 

quantitat superior a 100 kg, llevat que fossin runes, els serà aplicable el mateix règim 
tarifari que als procedents de comerços, oficines o serveis. 

 
3.4 Quant el titular d’una activitat subjecte al règim tarifari faci un trasllat de residus per 

encàrrec d’un particular, caldrà presentar un full signat per aquest últim, per tal de no 
estar subjecte al pagament d’aquesta taxa. 

 
Article 4. Beneficis fiscals 
 
4.1 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 
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segons les prioritats que preveu la legislació sectorial, les empreses 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 20% 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. 
e) Haver realitzat un Diagnòstic Ambiental Orientat a la Minimització (DAOM) segons la 

metodologia proposada pel Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient, SA. (CEMA) del 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 

 
4.2 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 l’empresa estigui certificada o 
verificada i, per tant, haurà de demostrar que consta en el registre que gestionen els 
corresponents organismes competents. 

 
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. 

 
c) Respecte els DAOMS, caldrà presentar un certificat acreditatiu emès pel Centre per a 

l’Empresa i el Medi Ambient, SA del Departament de Medi Ambient de la Generalitat 
de Catalunya. 

 
4.3 Tota la documentació acreditativa s’haurà de presentar a l’Oficina de Promoció 

Econòmica de l’Ajuntament de Manlleu (C/ Enric Delaris,7 08560 Manlleu). A la mateixa 
oficina també es podrà obtenir informació de cadascun d’aquests sistemes de gestió 
ambiental, així com de les subvencions, desgravacions o línies de finançament al 
respecte per dur-los a terme. 

 
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 particular aplicació 
 

1. En cap cas s’acceptarà l’entrada de quantitats superiors als 300 kg/setmana 
corresponents a un mateix tipus de residu i subjecte passiu. 
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2. Per als residus especials la quantitat màxima admesa serà de 100kg trimestralment 

per tipus de residu i subjecte passiu. Només s’acceptaran els residus especials que 
s’aportin en bidons o envasos de residus que estiguin en bon estat, tancats 
hermèticament i perfectament etiquetats (on consti el nom del producte químic), per 
als quals el seu posseïdor hagi omplert i signat el corresponent full de lliurament. 

 
Article 8. Normes de gestió, liquidació i tramitació. 
 

1. Per la prestació d'aquest servei aquesta taxa s'exigirà per autoliquidació.  
 

2. Per fer efectiu aquest ingrés el subjecte passiu haurà de fer servir els mitjans de 
pagament i complir els terminis que fixa el Reglament general de recaptació, aprovat 
per Reial decret 939/2005, de 29 de juliol.  
D'acord amb l'anterior, el pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació 
bancària. 
 

3. En els supòsits que la quantitat a pagar sigui inferior a 6 euros anuals no s'exigirà el 
pagament d'aquesta taxa. 

 
Article 9. Data d’aprovació i vigència   
 
Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel Ple en sessió del dia 25 d’octubre de 2006, 
entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2007, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la 
modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats continuaran 
vigents. 
 
 
Manlleu, 26 d’octubre de 2006 
 
El secretari                                                                   Vist i plau 
                                                                                   L’alcalde  
 
 
 
 
 
Alfons Giol Amich                                                        Pere Prat Boix   
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A N N E X  D E  T A R I F E S 

 
 
 

RESIDU Preu Unitat Observacions 
Pneumàtics de cotxes i 
furgonetes 

1,15 € U En ambdós casos només s’acceptaran els 
pneumàtics si prèviament se’ls ha separat

Pneumàtics de motos i 
bicicletes 

0,21 € U Separat la llanta. 

Neveres, combis o 
congeladors.  

4,49 € U Aquesta taxa no s’aplicarà en cas que 
s’aporti un justificant del particular al 
qual s’ha retirat l’electrodomèstic. 

Plàstics i toldos   0,10 € Kg  
Restes verdes 0,04 € Kg  
Voluminosos i d’altres 
residus (trastos vells, fustes, 
vidre armat o laminat, residus 
tèxtils diferents de peces de 
roba, etc..).  

    0,10 € Kg  

Runa 10,33 € m3  
Residus especials   
  - Fluorescents 1,04 € Kg  
  - Àcids 1,24 €  Kg 
  - Bases 1,24 € Kg 
  - Olis lubricants 1,24 € Kg 
  - Dissolvents líquids 1,24 € Kg 

- Sòlids i pastosos 1,60 € Kg  
  - Aerosols buits i plens  2,06 € Kg  
 
 
Serveis amb camió  41,56 €/hora
Serveis de desballestament o de triatge 20,78 €/hora
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