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Expedient: 2021/184

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.252 del 31.12.2021 de la província de Lleida.
Article 6è
16. 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
Fusta normal
Fusta poc densa (tipus caixes de fruita)
Residus de la construcció
Fracció vegetal branques
Fracció vegetal petites restes
Neumàtics fora d’ús
Residus voluminosos
Plàstic dur no reciclable
Plàstic dur reciclable
Àcids
Bases
Comburents
Dissolvents líquids no halogenats
Dissolvents líquids halogenats
Cosmètics
Reactius de laboratori
Filtres d'oli
Olis lubricants
Olis vegetals contaminats
Aerosols
Sòlids pastosos (pintures, coles i vernissos)

224,92 €
335,66 €
969,22 €
67,23 €
536,64 €
360,89 €
462,10 €
555,61 €
682,76 €
512,03 €
542,30 €
542,30 €
684,45 €
473,85 €
1.089,86 €
542,30 €
1.869,08 €
431,73 €
210,60 €
210,60 €
1.263,60 €
573,89 €
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Envasos a pressió
Residus amb amiant (uralita i fibra de vidre)
Envasos contaminats (pots de pintura i altres)
Envasos contaminats (l'oli mineral i altres)
Envasos no domèstics de plàstic o metàl·lics valoritzables
Altres residus especials

631,80 €
802,53 €
660,58 €
858,45 €
938,11 €
Segons pressupost

Per entrades inferiors a 5 €, 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.
S’aplicaran aquests preus públics als usuaris particulars només en cas que es superi
el límit de residus previst a l’apartat 4.

