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Expedient: 2022/209
Es modifiquen les tarifes que consten a l'apartat 1 de l’article 14, segons modificació 
de l’ordenança fiscal reguladora de la gestió de l’abocament de residus i valorització 
de la matèria orgànica publicada al BOP núm.248 de 29.12.2022 de la província de 
Lleida, i queden amb els imports següents:

Article 14. Quotes.

14.1. Les quotes per l'abocament seran les següents:
 
Per als posseïdors habituals Base IVA Cànon de 

residus de 
la 

construcció

Total

Residus municipals destinats a l’abocador (per 
tona)*

126,34 €

Residus assimilables a municipals destinats a 
l’abocador(per tona)*

129,73 €        12,97 €      142,70 € 

Residus de la construcció i runes netes destinats a 
la planta de valorització (per tona)

5,40 €         0,54 €      5,94 € 

Residus de la construcció i runes mixtes destinats a 
la planta de valorització (per tona)

9,69 €         0,97 €    10,66 € 

Residus de la construcció i runes brutes destinats a 
la planta de valorització (per tona)

13,99 €         1,40 €    15,39 € 

Residus municipals orgànics amb < 10% d’impropis 
destinats a la planta de compostatge (per tona)

   62,66 € 

Residus municipals orgànics amb < 15% d’impropis 
destinats a la planta de compostatge (per tona)

   68,98 € 

Residus municipals orgànics amb < 20% d’impropis 
destinats a la planta de compostatge (per tona)

   82,80 € 

Residus municipals orgànics amb < 25% d’impropis 
destinats a la planta de compostatge (per tona)

   96,62 € 

Per als posseïdors no habituals
Residus municipals Tiquet de fins a 500 Kg    63,17 € 

Tiquet de fins a 1.000 kg   126,34 € 

Tiquet de fins a 5.000 kg   631,70 € 

Residus municipals 
FORM

Tiquet de fins a 500 Kg    34,49 € 

Tiquet de fins a 1.000 kg    68,98 € 

Tiquet de fins a 5.000 kg   344,90 € 

Residus assimilables a 
municipals*

Tiquet de fins a 500 Kg         64,87 €         6,49 €    71,36 € 

Tiquet de fins a 1.000 kg       129,73 €       12,97 €   142,70 € 

Tiquet de fins a 5.000 kg       648,65 €       64,87 €   713,52 € 

Runa neta Tiquet de fins a 500 kg          2,91 €         0,29 €      3,20 € 

Tiquet de fins a 1.000 kg          5,81 €         0,58 €      6,39 € 

Tiquet de fins a 5.000 kg         29,06 €         2,91 €    31,97 € 
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Runa mixta
Tiquet de fins a 300 Kg

         2,91 €         0,29 €      3,20 € 

Tiquet de fins a 600 Kg
         5,81 €         0,58 €      6,39 € 

Tiquet de fins a 3000 Kg
        29,06 €         2,91 €    31,97 € 

Runa bruta
Tiquet de fins a 200 Kg

         2,91 €         0,29 €      3,20 € 

Tiquet de fins a 400 Kg
         5,81 €         0,58 €      6,39 € 

Tiquet de fins a 2000 Kg
        29,06 €         2,91 €    31,97 € 

* Els conceptes indicats ja inclouen el cànon de 
deposició de residus municipals, amb un import de 
65,3 € per tona i el de residus de la construcció és 
de 1.5 €. Si l’import del cànon varia durant l’exercici 
2023, l’import de la taxa de residus municipals 
destinats a l’abocador serà el que resulti de la 
suma de 61.04 € més el cànon realment suportat.
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