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Número de registre 2129

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS URBANS DE L’URGELL
Anunci d’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora dels preus públics per al 2018
El Consorci per a la Gestió dels Residus Urbans de l’Urgell, en sessió de la Junta de Govern de data 13 de
desembre de 2017, va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança reguladora dels preus públics
corresponents als serveis prestats pel Consorci que conté les tarifes a aplicar en l’anualitat 2018 i següents.
Havent estat exposat al públic, segons s’anuncia en el BOP de Lleida núm. 20, de 29 de gener de 2018 i no
havent-se produït cap reclamació contra el mateix, l’expedient ha quedat definitivament aprovat.
Es fa públic el text íntegre, als efectes previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Contra el present acord, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de
la publicació d’aquest edicte, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
Ordenança fiscal reguladora dels preus públics per la utilització de l’abocador comarcal, de la planta de
compostatge de l’Urgell i altres serveis complementaris
1. Fonament i naturalesa
1.1. L’establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regeixen pel Capítol VI del títol I de la
RDL 2/2004, de 5 de març, i altres normes concordants sobre Hisendes Locals i, supletòriament, pel DL
2/2003, de 28 d’abril, i en allò que no preveuen els textos anteriors, són d’aplicació les previsions d’aquesta
ordenança.
1.2. Als efectes d’aquesta ordenança tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries
que es satisfan per:
A) La utilització privativa o l’aprofitament del domini públic de titularitat/sota gestió del consorci,
concretament dels dipòsits controlats de runes i terres, de la planta de compostatge i de les instal·lacions de
la canera comarcal, d’acord amb el reglament i normes d’ús d’aquestes instal·lacions.
B) La prestació de serveis o la pràctica d’activitats administratives de competència del Consorci per a la
Gestió dels Residus Urbans de l’Urgell quan hi concorrin alguna de les dues circumstàncies següents:
2. Fet imposable
2.1.El fet imposable el constitueix qualsevol de les següents accions:
A) Pel que fa al Dipòsit controlat de RSU, la deposició de residus urbans o assimilables a urbans en aquesta
instal·lació.
B) Pel que fa al Dipòsit controlat de terres i runes, la deposició de terres o runes en aquesta instal·lació.
C) Pel que fa a la Planta de Compostatge, la deposició de FORM o residus vegetals per al seu tractament
en aquesta instal·lació, l’adquisició de productes derivats d’aquesta, com ara compost, entre altres o la
cessió de maquinària o utillatge de la instal·lació.
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D) Pel que fa a la Canera Comarcal, el dipòsit o custòdia de gossos a les instal·lacions de la Canera
Comarcal.
3. Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques, públiques o privades autoritzades per
la normativa de funcionament de les instal·lacions gestionades pel Consorci per a la Gestió dels Residus
Urbans de l’Urgell, que realitzin qualsevol dels fets imposables anteriors, tant les persones físiques o
jurídiques que hi aboquin, com les persones que sol·licitin i es beneficiïn del servei de planta de
compostatge o canera comarcal.
Estan solidàriament obligats al pagament:
A) Els obligats legalment o els qui han sol·licitat la concessió o la llicència per a l’aprofitament especial o la
prestació dels serveis que es recullen en aquesta ordenança.
B) Els qui gaudeixen, utilitzen o aprofiten especialment el domini públic en benefici particular, o utilitzen els
serveis o activitats pels quals cal satisfer preus públics, encara que no hagin demanat la corresponent
concessió, llicència, autorització o prestació.
4. Base imposable
4.1. Pel que fa a les deposicions i al tractament de qualsevol tipus de residus la base del preu públic la
determinarà el pes fixat en tones que sigui objecte d’abocament o tractament, en les diferents modalitats
definides en la relació de tarifes.
4.2. Pel que fa a l’adquisició de compost o la deposició de fracció vegetal el preu públic el determinarà el
pes fixat en tones del material adquirit.
4.3. Pel que fa a la cessió de maquinària o utillatge de la planta de compostatge la base del preu públic
vindrà determinada pel cost de la cessió valorada en transport i/o preu/hora de l’ús sol·licitat.
4.4. Respecte els serveis de canera municipal la base del preu públic ve determinada per l’entrada inicial
d’un can a la instal·lació.
5. Tarifes
Les tarifes que es defineixen a continuació no tenen inclòs l’IVA, que s’addicionarà en la liquidació
corresponent d’acord amb la normativa aplicable de l’impost en cada moment.
5.1. Tarifes del dipòsit controlat de RSU
CONCEPTE

5.1.1.Deposició de residu industrial assimilable a urbà
5.1.2.Deposició de residu assimilable a urbà
5.1.3.Dipòsit de voluminosos
5.1.4.Tractament de RSU municipal (municipi de Tàrrega)
5.1.5.Tractament de RSU municipal (Resta comarca)

PREU/TONA

40,18 €
40,18 €
40,18 €
18,54 €
24,80 €

5.2. Tarifes del dipòsit controlat terres i runes
CONCEPTE

5.2.1.Deposició de terres
5.2.2.Deposició de runa neta
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5.2.3.Deposició de runa Bruta

38,64 €

5.3. Tarifes dels serveis de la planta de compostatge
CONCEPTE

5.3.1.Tractament de la FORM, segons
percentatge d’impropis

5.3.2.Adquisició de Compost
5.3.3.Deposició de la fracció vegetal

PREU/TONA

a. % < 10 comarca
b. 10 ≤ % ≤ 20 comarca
c. % > 20 comarca
d. % < 10 fora comarca
e. 10 ≤ % ≤ 20 fora comarca
f. % > 20 fora comarca
a. < 200 tones
b. > 200 tones
12,20 €

CONCEPTE

30,20 €
31,40 €
39,20 €
36,04 €
40,66 €
46,33 €
5,00 €
4,00 €

DESCRIPCIÓ

Gran
5.3.4.Lloguer de la trituradora
Petita

PREU SERVEI

a. 63,55 € transport
b. 158,88 €/h treball
c. 63,55 € transport
d. 79,44 €/h treball

5.4. Tarifa pel servei de dipòsit de cans a la canera comarcal
CONCEPTE

PREU SERVEI

5.4.1.Servei de recollida/dipòsit/custòdia de cans

90,00 €/gos dipositat en custòdia

6. Exempcions
6.1. Restaran exempts de les tarifes 5.3.2 i 5.3.3 totes les entitats municipals de l’àmbit territorial de la
Comarca de l’Urgell.
6.2. Restarà exempta de la tarifa 5.1.1 l’entitat d’inserció social CARTAES per la deposició de residus
industrials assimilables a urbans que facin al Dipòsit controlat d’RSU.
7. Del cànon sobre la disposició del rebuig dels residus
El Consorci per a la gestió dels residus urbans de l’Urgell durà a terme l’activitat i serveis que recull aquesta
ordenança amb estricte compliment de la normativa reguladora específica, especialment pel que fa al
cobrament i gestió dels cànons que la Generalitat de Catalunya o altres administracions competents puguin
establir o fixar.
Concretament i pel que fa als cànons sobre la disposició del rebuig dels residus el Consorci en farà el
cobrament conjuntament a la recaptació dels seus propis ingressos en aplicació de la normativa específica
vigent en cada moment, així com la liquidació posterior als organismes corresponents.
8. Gestió de les deposicions
8.1.Les persones que a aquest efecte designi el Consorci hauran d’efectuar la pesada de cada camió i
omplir una fitxa en què consti el nom de la persona que fa l’abocament, el lloc d’on provenen els residus, el
subjecte passiu del preu públic, i el pes de cada camió, entre altres dades que es considerin necessàries per
a la correcta gestió i facturació del servei.
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8.2.El Consorci facturarà mensualment a les persones que periòdicament facin abocaments i per cada
abocament esporàdic, després de l’obtenció del permís d’abocament.
8.3.Tots els camions que entrin a l’abocador s’hauran d’identificar i caldrà indicar el lloc d’on provenen els
residus; també hauran de portar les deixalles en contenidors tapats o totalment coberts, amb la finalitat que
les deixalles o runes no puguin caure o escampar-se durant el trajecte.
8.4.No s’admetran altres residus que no siguin les deixalles domiciliàries; per tant, queden excloses de
l’abocament tots aquells residus industrials o altres que no siguin autoritzats expressament pel director del
Consorci, després d’un dictamen dels tècnics de la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya.
8.5.L’encarregat i el personal autoritzat de l’abocador podran prendre, sense necessitat de cap autorització,
mostres de residus de qualsevol camió per examinar-los i comprovar-los.
9. Recaptació dels preus públics
La gestió recaptatòria del Consorci per a la Gestió dels Residus Urbans de l’Urgell, en tractar-se de recursos
de naturalesa pública, es regirà per la normativa reguladora de recaptació pública vigent i en particular el
Reglament general de recaptació, aprovat mitjançant Reial decret 939/2005, de 29 de juliol i la Llei
reguladora de les hisendes locals, tant en via voluntària com executiva.
Disposició final
Aquesta ordenança va ser aprovada per la Junta de Govern del Consorci per a la Gestió dels Residus
Urbans de l’Urgell el 13 de desembre de 2017, i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació
expressa.
Tàrrega, 13 de març de 2018
El president, Salvador Bonjoch i Guim
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