TARIFA DE PREUS DE LA DEIXALLERIA
Segons Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora dels residus, els residus comercials i els residus industrials
assimilables a residus municipals s’han de lliurar a un gestor autoritzat o bé acollir-se
al sistema de recollida i gestió de la Mancomunitat, que inclou la deixalleria. En
qualsevol cas, segons la llei esmentada, cal lliurar els residus degudament separats
per materials per facilitar el seu reciclatge i assumir el cost de la seva gestió.
Així doncs, és obligatori que les empreses que lliurin els residus a la deixalleria de la
Mancomunitat respectin la classificació establerta per cada contenidor.
A continuació s’indica la tarifa aplicada als residus lliurats a la deixalleria (IVA no
inclòs), segons modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida
d’escombraries publicada al BOP núm.235 del 07.12.2017 de la província de Lleida.
Article 6è
17. En cas que un establiment porti part dels residus comercials que genera a la
deixalleria, haurà d’assumir els costos que generi mitjançant la factura que emetrà la
Mancomunitat. Aquest import té la consideració de preu públic i per tant està subjecte
a IVA. L’establiment tindrà dret a demanar un pressupost previ a l’entrada del residu a
la deixalleria. La taula següent mostra el preu públic per cada tipus de residu.
Preu públic dels residus a la deixalleria (per Tm) sense IVA
Residus no reciclables normals
199,97 €
Fusta normal
294,54 €
Fusta poc densa (tipus caixes de fruita)
895,43 €
Residus de la construcció
59,00 €
Fracció vegetal branques
470,90 €
Fracció vegetal petites restes
316,68 €
Residus de NFU
228,84 €
Residus voluminosos
486,49 €
Plàstic dur no reciclable
607,25 €
Plàstic dur reciclable
393,40 €
Àcids
384,60 €
Bases
384,60 €
Comburents
1.538,37 €
Dissolvents líquids no halogenats
316,47 €
Dissolvents líquids halogenats
934,01 €
Cosmètics
349,43 €
Reactius de laboratori
1.538,37 €
Filtres d'oli
324,16 €
Olis lubricants
164,83 €
Olis vegetals contaminats
164,83 €
Aerosols
1.313,12 €
Sòlids pastosos (pintures, coles i vernissos)
543,93 €
Envasos a pressió
631,84 €
Residus amb amiant (uralita i fibra de vidre)
665,84 €
Envasos contaminats (pots de pintura i altres)
427,33 €
Envasos contaminats (l'oli mineral i altres)
615,24 €
Envasos no domèstics de plàstic o metàl·lics valoritzables
690,90 €
Altres residus especials
Segons pressupost

Per entrades inferiors a les quantitats mínimes establertes a l’ordenança, s’acumularan
per a períodes de facturació posteriors. Al finalitzar l’any es facturaran tots els residus
que estigui pendents de facturar, independentment de la quantitat.
Amb caràcter general, la utilització de la deixalleria per part dels usuaris particulars
que hi lliurin residus d’origen domèstic no estarà subjecte a cap contraprestació. En
cas que un usuari particular lliuri una quantitat de residus valorada en més de 60 € en
un any, l’usuari haurà d’assumir una contraprestació de l’import que superi els 60 €,
aplicant els preus públics de la deixalleria indicats per als usuaris comercials.

Altres normes de la deixalleria:
• Hi ha un contenidor per aquells residus no reciclables i els que estiguin formats
per diversos materials de difícil separació.
• En cas que es barregin les branques amb altres restes de jardineria, es
llençaran al contenidor de residus no reciclables assumint la tarifa establerta.
• En cas de lliurar plàstics, caldrà seguir les instruccions de l’encarregat per a
separar envasos domèstics, envasos industrials, plàstic film, objectes de plàstic
reciclables i altres plàstics no reciclables.
• En cas de dubte sobre el contenidor adient per a llençar un residu, es
demanarà les instruccions de l’encarregat de la deixalleria.
• En cas que en un mateix vehicle es portin diversos tipus de residus sotmesos a
tarifa, caldrà efectuar les pesades necessàries per a diferenciar les quantitats
de cadascun.
• Els usuaris als que se li aplica la tarifa hauran de signar l’albarà corresponent.
• No s’admetrà a la deixalleria els vehicles amb pes màxim autoritzat superior als
3500 Kg.

