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Núm. 9986
AJUntAment de FiGUeres 

Edicte de l’aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials públiques no tributàries derivades de la presta-
ció dels serveis de subministrament d’aigua potable, clavegueram i de recollida de residus, deixalleria, tractament i eliminació d’aquests 

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 2 de setembre  de 2019 va adoptar els acords següents: “Primer.- 
Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials públiques no tributàries derivades de la prestació 
dels serveis de subministrament d’aigua potable, clavegueram i de recollida de residus, deixalleria, tractament i eliminació 
d’aquests que han de regir a partir del dia 1 de gener de 2020, inclòs, segons document que consta l’annex del present 
dictamen. Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública i audiència pel termini de 30 dies hàbils a comptar des dia hàbil 
següent de la seva publicació mitjançant anunci al  Butlletí Oficial del a província Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal, per 
tal que els interessats pugin presentar reclamacions o suggeriments que considerin oportuns. En el cas que no se’n presentin 
s’entendrà aprovada definitivament l’Ordenança sense necessitat d’acord plenari exprés, i al seu efecte l’Alcaldia ordenarà els 
tràmits necessaris per la seva publicació definitiva i entrada en vigor. Tercer.- Sol·licitar l’informe preceptiu a la Comissió de 
Preus de Catalunya respecte a les tarifes aprovades i que consten a l’esmentat annex  d’acord amb el que estableix el paràgraf 
tercer de l’article 20.6 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals. Quart.- Autoritzar l’Alcaldia-Presidència per a la realització dels actes i gestions que calguin per a 
l’execució dels acords anteriors.”

En no haver-se presentat reclamacions o suggeriments durant el termini d’informació pública i audiència, la ordenança es 
considera definitivament aprovada de conformitat amb l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, i a continuació es publica el text íntegre de la mateixa.

Contra el present acord, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós Administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la publicació de 
l’edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona, de conformitat amb el que estableix l’article 112.3 de la Llei 39/2015, de 1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

ANNEX

ORDENANÇA REGULADORA DE LES PRESTACIONS PATRIMONIALS PÚBLIQUES NO TRIBUTÀRIES DERIVADES DE 
LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE, CLAVEGUERAM I DE RECOLLIDA DE 
RESIDUS, DEIXALLERIA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’AQUESTS DEL  MUNICIPI DE FIGUERES

ARTICLE 1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
L’objecte d’aquesta ordenança és regular les prestacions patrimonials públiques no tributàries (tarifes) derivades de la 
prestació dels serveis de subministrament d’aigua potable, clavegueram i de recollida de residus, deixalleria, tractament i 
eliminació d’aquests del municipi de Figueres. 

ARTICLE 2. FONAMENT
En ús de les facultats conferides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el què es disposa en els articles 15 al 27 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, i en concret en 
l’apartat 6è de l’article 20, així com el 70.2 de la Llei 7/1985, s’estableixen les prestacions patrimonials públiques no tributàries 
derivades de la prestació dels serveis de subministrament d’aigua potable, clavegueram i de recollida de residus, deixalleria, 
tractament i eliminació d’aquests.  

ARTICLE 3. NATURALESA DE LES TARIFES
Les tarifes per la prestació dels serveis de subministrament d’aigua potable, clavegueram i de recollida de residus, deixalleria, 
tractament i eliminació d’aquests tenen la consideració de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 20.6 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, segons redacció donada per la disposició final dotzena de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic. 
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ARTICLE 4. PRESSUPÒSIT DE FET
Constitueix el pressupòsit de fet la prestació dels serveis públics de subministrament d’aigua potable i clavegueram i de 
recollida de residus, deixalleria, tractament i eliminació d’aquests. 

ARTICLE 5. OBLIGATS AL PAGAMENT
Estan obligades al pagament, les persones físiques i jurídiques, i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 
58/2003,General Tributària, que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis que constitueixen el pressupòsit de 
fet. 

ARTICLE 6.GESTIÓ, MERITACIÓ I PAGAMENT
1.Per la tarifa pel servei de recollida, tractament i eliminació d’escombraries, s’inclouen els residus especificats a l’article 4 de 
l’Ordenança reguladora de la gestió dels residus municipals, és  a dir, els residus domèstics, els residus de comerços, oficines 
i serveis i els altres residus que, per la seva naturalesa o composició, poden assimilar-se als residus domèstics, incloses les 
fraccions recollides selectivament. En queden exclosos els residus establerts a l’article 5 de la mateixa Ordenança.
2.Els titulars d’activitats que generin residus comercials i els gestionin de manera privada, podran gaudir de les reduccions 
establertes a l’article 7.2.4 “Tarifes reduïdes” si compleixen els requisits especificats.
3.Es merita la tarifa i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’iniciï la prestació del servei, entenent se iniciada, 
donada la naturalesa de recepció obligatòria d’aquest, quan estigui establert i en funcionament el servei municipal de recollida 
d’escombraries domiciliàries a l’entorn dels habitatges o locals subjectes a la tarifa.
4.Establert i en funcionament l’esmentat servei, les quotes es meritaran el primer dia de cada trimestre natural, llevat que la 
meritació de la tarifa es produís amb posterioritat a l’esmentada data; en tal cas la primera quota es meritarà el primer dia 
del trimestre següent. El cobrament de les quotes d’aquesta tarifa, quan no s’efectuï mitjançant l’empresa subministradora 
d’aigua es farà anualment mitjançant l’aprovació del padró corresponent.
5.Quan es conegui per comunicació dels interes¬sats qualsevol variació de les dades figurades en la matrícula, es portaran a 
terme en aquesta les modificacions cor-responents, que tindran efectes a partir del període de cobrança següent (trimestre) al 
de la data en què s’hagi efectuat la declaració, sense que aquestes declaracions tinguin efecte retroactiu.
6.Quan es conegui, d’ofici o  mitjançant els procediments de comprovació administrativa qualsevol variació de les dades 
figurades en la matrícula, es portaran a terme en aquesta les modificacions cor¬responents, que  tindran efectes,  a partir del 
moment en què s’hagi produït efectivament la variació.
7. Pels abonats al servei municipal de subministrament d’aigua potable, la prestació patrimonial merita i neix l’obligació de 
pagament en el moment en què s’iniciï la prestació del servei, sigui per la subscripció del contracte, com per qualsevol de 
les actuacions, activitats i prestacions previstes en el Reglament del Servei. La recaptació en període voluntari de la tarifa 
de subministrament d’aigua potable, la tarifa de clavegueram i de la tarifa dels serveis d’escombraries, es realitzarà per la 
companyia subministradora, i s’observaran les particularitats següents:
a) El cobrament de quotes s’efectuarà trimestralment, mitjançant rebut derivat del padró.
b) Les empreses subministradores liquidaran a l’Administració Municipal les quantitats recaptades per aplicació de les tarifes 
corresponents.
c) La recaptació es realitzarà en unitat de rebut amb la facturació del subministrament. La quota de les tarifes figuraran amb 
concepte independent.
d) Quan les tarifes no s’hagin satisfet a l’empresa subministradora en el termini que s’indiqui, el cobrament es durà a terme 
per la via de constrenyiment, essent l’encarregada de dur-ho a terme la Recaptació de l’Ajuntament. 

ARTICLE 7. TARIFES REDUÏDES
1.Tarifa per subministrament d’aigua. 
1.Les unitats familiars, que prèvia sol·licitud a l’Ajuntament de Figueres, acreditin a través de certificat expedit pels serveis 
d’empadronament d’aquest Ajuntament, la seva condició de família nombrosa o monoparental, (tots els membres de la 
unitat familiar han d’estar empadronats a Figueres al mateix domicili), en funció del que contempli la normativa vigent, se’ls 
aplicarà la tarifa de família nombrosa o monoparental prevista a l’efecte.
2.Les entitats sense ànim de lucre que compleixin els requisits establerts a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal 
de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge i del Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre, pel 
que s’aprova el Reglament per l’aplicació del règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al 
mecenatge; les fundacions sanitàries sense ànim de lucre, i els Instituts d’Ensenyança Secundaria i els centres docents en règim 
de concert educatiu, prèvia sol·licitud a l’Ajuntament de Figueres, se’ls aplicarà una reducció en la tarifa de subministrament 
d’aigua consistent en aplicar en el segon tram de consum el mateix preu que en el primer.
3.Els jubilats, pensionistes i altres persones amb escassa capacitat econòmica, considerant in¬closes dins d’aquest apartat els 
subjectes passius els rendiments dels quals més els de les persones que conviuen amb ells no sigui superior al salari mínim 
interprofessional  (SMI), o bé que la quantitat per càpita corresponent a cadascun dels que conviuen en l’habitatge no superi 



Pàg. 24

Administració Local Ajuntaments

Núm. 240 – 17 de desembre de 2019

la meitat del salari mínim interprofessional (SMI), se’ls aplicarà la tarifa social prevista a l’efecte, i el seu atorgament se 
subjectarà als requisits i al procediment que a continuació es detallen:
a)Les peticions formulades per les persones interessades es justificaran documentalment i seran resoltes per l’Alcaldia 
Presidència.
b) La justificació haurà de consistir, com a mínim, a acreditar els següents extrems:

1) Situació laboral del/la sol·licitant.
2) Nom i cognoms de les persones que conviuen amb el/la sol·licitant i raó de la convivència.
3) Quantia de la pensió i altres ingressos líquids que per tots els conceptes, percebi el/la sol·licitant i els qui conviuen.
4) Que ni el subjecte passiu ni els altres membres de la unitat familiar no posseeixin cap altre immoble que l’habitatge 
habitual que inclou una plaça d’aparcament.
5) Que tots els membres de la unitat familiar estan empadronats a Figueres al mateix domicili.
Els extrems als quals fa referència l’apartat anterior, que no puguin ser acreditats mitjançant certificacions expedides pels 
organismes competents, ho seran per declaració jurada de la per¬sona interessada.

L’Administració Municipal verificarà les dades i documents que consideri oportunes per tal de comprovar la veracitat de la 
declaració.
4.La present bonificació és de caràcter pregat i cal que sigui sol·licitada per l’interessat provant els requisits formals i materials 
enumerats en els apartats anteriors. Un cop concedida tindrà efectes el període  de cobrança següent (trimestre) al de la seva 
sol·licitud, i no serà precís que la sol·licitud  sigui reiterada per la seva aplicació en períodes futurs, mentre es mantinguin 
les condicions que en van justificar la seva concessió, i si així es recull en les successives ordenances. La comprovació de la 
concurrència dels requisits es realitzarà d’ofici, i en cas de no complir-se es procedirà a la seva regularització. No obstant, 
aquest últim queda obligat a comunicar qualsevol variació de les circumstàncies que van justificar la seva concessió. 
5.Pels habitatges de gestió pública per atendre a necessitats socials, s’estableix una reducció del 90% de la tarifa de contractació 
de comptadors d’aigua i en les fiances de contractació.
2. Tarifa pel servei de recollida de residus sòlids urbans, tractament i eliminació.
1.Els jubilats, pensionistes, persones en situació d’atur de llarga durada i altres persones amb escassa capacitat econòmica, 
que compleixin els requisits establerts a l’apartat anterior 7.1.3, els serà d’aplicació la tarifa reduïda establerta a l’efecte. La 
sol·licitud i els efectes s’esdevindran d’acord amb l’establert a l’article 7.1.4.
2.Gaudiran d’una reducció del 20% sobre la quota de la tarifa  pel servei de recollida de residus sòlids urbans, tractament i 
eliminació d’aquests, els subjectes passius residents a masies i/o habitatges que tinguin el punt d’aportació de residus a una 
distància superior als 300 metres.
3.Gaudiran d’una reducció de la tarifa, els subjectes passius persones físiques, en relació a un únic habitatge, que sigui el 
seu domicili habitual, aquells veïns que utilitzin la deixalleria municipal, per a aquelles deixalles que no estiguin incloses 
a les porcions actuals de recollida selectiva, i que realitzin un mínim d’aportacions anuals de residus. Les aportacions a 
la deixalleria hauran d’estar espaiades en el temps i caldrà una aportació trimestral com a mínim per poder gaudir de la 
bonificació. No s’admetran aportacions realitzades el mateix dia. Les bonificacions s’aplicaran d’acord amb el següent quadre:

Aportacions anuals % reducció  
Fins a 5 15%
Entre 6 i 10 25%
Més de 10 50%

Per tal de gaudir d’aquesta bonificació els interessats l’hauran de sol·licitar de forma expressa davant de l’Ajuntament dintre 
el primer mes de cada any, aportant els justificants de les entrades realitzades a la deixalleria, corresponents a l’exercici 
anterior al de la meritació de la tarifa.  Aquestes bonificacions tindran caràcter anual i són de caràcter rogat.
4.El titular d’una activitat es podrà desconnectar parcialment del servei municipal complementari de recollida de residus si 
acredita que gestiona privadament alguna de les fraccions dels residus. El titular de l’activitat tindrà dret a una reducció en 
la quota d’aquesta tarifa, que es calcularà per a cadascuna de les fraccions que gestioni de manera privada amb la fórmula 
següent, on VMR vol dir “volum màxim de residus”, d’acord amb les categories previstes a la tarifa general pel servei de 
recollida, tractament i eliminació d’escombraries domiciliàries i residus sòlid urbans: 
% de reducció = (90 x VMR fracció gestionada privadament) / VMR total
Per accedir a la reducció esmentada, caldrà que el titular de l’activitat ho sol·liciti mitjançant instància presentada al registre 
general d’entrada de l’Ajuntament de Figueres, a la qual adjunti un certificat emès per un gestor de residus autoritzat per 
l’Agència de Residus de Catalunya, on consti la fracció de residus gestionada i la data d’inici de la gestió privada. La reducció 
tindrà efectes a partir del període de cobrança següent al de la data en què s’hagi presentat la instància, sense que aquesta 
reducció pugui tenir efectes retroactius.
En qualsevol cas, la quota que resulti després d’aplicar la reducció, mai podrà ser inferior a la quota anual assignada a un 
habitatge domèstic.
Si el titular de l’activitat ja hagués sol·licitat la reducció en exercicis  anteriors, no serà necessari que ho torni a fer. En les 
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activitats que durant l’any en curs tinguin aplicada una reducció en la quota d’aquesta tarifa, el titular haurà de presentar al 
registre general d’entrada de l’Ajuntament, durant el primer trimestre de l’any següent, una còpia de les factures o documents 
que acreditin que s’havia prestat el servei de manera privada. En cas que no ho faci, o bé en cas que es comprovi que la 
documentació aportada no acredita degudament la gestió privada dels residus, s’entendrà que l’activitat no tenia dret a la 
reducció obtinguda i l’Ajuntament practicarà la liquidació complementària corresponent.
5. Els subjectes passius que siguin persones físiques i gestionin la fracció orgànica dels seus residus domiciliaris mitjançant 
un compostador gaudiran d’una reducció del 25% en la tarifa pel servei de recollida de residus sòlids urbans, tractament i 
eliminació. Les persones interessades ho hauran de sol·licitar de forma expressa davant de l’Ajuntament de Figueres, excepte 
les persones que ja estiguin adherides a la campanya municipal de compostatge casolà. Les persones que desitgin gaudir 
d’aquesta bonificació hauran de permetre l’accés al domicili per verificar el correcte ús del compostador. En cas que l’informe 
emès pel personal municipal, o bé pel personal delegat del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, conclogui que la fracció 
orgànica dels residus domiciliaris no ha estat correctament gestionada en el compostador, s’entendrà que el subjecte passiu 
no tenia dret a la bonificació aplicada i es liquidarà la part que correspongui.
6. Les petites empreses de nova implementació durant el primer any de la seva activitat, gaudiran d’una bonificació del 30% 
d’aquesta tarifa, sempre que el seu volum d’operacions no sigui superior als 300.000 euros. La documentació on constin els 
ingressos així com la condició de ser una empresa de nova implementació, s’hauran d’acreditar durant els mesos de gener i 
febrer següents a la finalització de l’any natural al qual s’apliqui la bonificació. 

ARTICLE 8. TARIFES 
1.TARIFA GENERAL PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA  
1.Subministrament d’aigua:
Constitueixen la base per a l’exacció de la tarifa, els m3 d’aigua registrats, per l’empresa subministradora, en el comptador de 
l’abonat, la quota fixa de servei i la quota de finançament del dipòsit.
La quantia d’aquestes tarifes no inclou l’import sobre el valor afegit, que necessàriament s’haurà de repercutir en la quantia 
que procedeixi.

Quota fixa de servei (inclou la conservació del comptador):
Diàmetre comptador de 13 a 20 mm  3,4877 €/abonat/mes
Diàmetre comptador de 25 a 40 mm  5,1307 €/abonat/mes
Diàmetre comptador de 50 a 80 mm  6,1488 €/abonat/mes
Diàmetre comptador de més de 80 mm 7,1770 €/abonat/mes
  
Quota finançament dipòsit:  
Diàmetre comptador de 13 a 20 mm  0,5846 €/abonat/mes
Diàmetre comptador de 25 a 40 mm  0,7963 €/abonat/mes
Diàmetre comptador de 50 a 80 mm  0,8971 €/abonat/mes
Diàmetre comptador de més de 80 mm 1,0282 €/abonat/mes
    
Tarifes de subministrament, en 2 trams :  
1r. Tram : Fins a 12 m3, per cada m3/abonat/mes  0,6250 €/m3
2n.Tram : A partir  de 12 m3/abonat/mes   0,8366 €/m3
    
2.Escomeses d’incendis:   
Quota fixa de servei per escomesa d’incendis:  
Diàmetre de la clau d’escomesa fins a 80 mm     6,9149 €/abonat/mes
Diàmetre de la clau d’escomesa de 81 mm fins a 150 mm   9,7373 €/abonat/mes
Diàmetre de la clau d’escomesa de més de150 mm  13,8398 €/abonat/mes

2.TARIFA SOCIAL PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA:   
La tarifa social s’aplicarà, prèvia sol·licitud i justificació a aquells abonats que acreditin la  condició establerta per les persones 
d’escassa capacitat econòmica al punt 7.1.3 de de la present ordenança, i consistirà en aplicar únicament la tarifa de 0,1562 €/
m3 sobre els m3 consumits, és a dir, sense la quota fixa del servei.

3.TARIFA FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
La tarifa de família nombrosa o monoparental s’aplicarà, prèvia sol.licitud i justificació a aquells abonats que acreditin 
aquesta condició d’acord amb el punt 7.1.1 de la present ordenança, i  consistirà en aplicar la tarifa de 0,55 €/m3 sobre els 
m3 consumits.
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4.TARIFA PELS DRETS D’ESCOMESA A LA XARXA D’AIGUA
Pels drets d’escomesa a la xarxa general d’aigua 150,19 €.
Independentment del cost d’execució de l’escomesa, l’usuari abonarà els drets d’enganxament fixats com a compensació per 
la connexió de les instal·lacions particulars a la xarxa pública de servei (s’inclourà dins els pressupostos d’escomeses com a 
partida independent).

5.TARIFES DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN ALTA
Tarifa de subministrament 0,4536 €/m3
Quota de servei  115,00 €/trimestre

6. FUITES D’AIGUA
En casos de fuites d’aigua en què l’entitat subministradora hagi reconegut que han estat esdevingudes per un fet fortuït no 
atribuïble a negligència de l’usuari, i que aquest hagi acreditat la solució de l’incident a l’entitat subministradora:
1. Es tindrà en compte el consum mitja dels darrers dos anys comptadors a partir de la data en què s’acredita la fuita.  Per 
aquest consum s’aplicaran els trams i tarifes generals, rectificant-se les factures d’aigua emeses.
2. Es considerarà la resta de consum registrat com a consum d’excés per fuita, que meritarà la tarifa de subministrament del 
1r tram vigent en el període de consum de la factura a rectificar. 

7.TARIFA PER CONTRACTACIÓ DE COMPTADORS D’AIGUA

1. TARIFES DE CONTRACTACIÓ DE COMPTADORS D’AIGUA
a) Drets de contractació: 66,90 €/alta
Inclou les despeses administratives, la verificació d’instal.lacions, la verificació del comptador i la comprovació segons la 
normativa tècnica de la instal.lació on ha d’anar ubicat el comptador.
b) Comptadors:
Venda: segons tarifes de mercat.
Verificació: segons tarifes de mercat.
Instal.lació: 39,98 €/unitat
c) Reconnexió del subministrament: 59,70 €/unitat

2. QUADRES FIANCES CONTRACTACIÓ 
a)S’estableix una fiança, que haurà d’ésser dipositada per l’abonat en el moment de la contractació del subministrament 
d’aigua potable, que té per objecte garantir el pagament de les factures del subministrament per part de l’abonat a la 
finalització o resolució del contracte:

Diàmetre del comptador (mm) Fiança per contractació ordinària Fiança per contractació provisional

De 13 a 20 32,55 € 264,40 €
De 25 a 40 264,40 € 661,05 €
De 50 a 80 661,05 € 1.322,10 €
De més de 80 925,50 € 1.983,15 €
    
Diàmetre del comptador (mm)  Fiança per contractació d’escomesa d’incendis
 
Fins a 80 661,05 €
De 81 a 150 925,50 €
De més de 150 1.322,10 €

b)Aquests imports els facturarà directament l’empresa subministradora d’aigua potable.

8. TARIFA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM 
1. Constituirà la base per a l’exacció de la tarifa els metres cúbics d’aigua consumida. Les empreses que degut al 
desenvolupament de la seva ac¬tivitat considerin que no hi ha relació entre l’aigua consumida i l’abocada al clavegueram 
públic, hauran de sol·licitar la cor¬responent reducció, acompanyant la seva petició d’un estudi tècnic econòmic en el que es 
quantifiqui el volum d’aigua abocada, per la qual s’estableix un percentatge de reducció sobre la tarifa de fins al 75 %, d’acord 
amb la següent escala:
Fins a un 10% del consum incorporat 7’5%
Fins a un 20% del consum incorporat 15%
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Fins a un 50% del consum incorporat 35%
Fins a un 70% del consum incorporat 50%
Fins a un 80% del consum incorporat 60%
Fins a un 100% del consum incorporat 75%
2. La tarifa serà de 0,26 € el metre cúbic d’aigua consumida.
3. Pels drets de connexió a la xarxa general de clavegueres: 150,50 €.
Independentment del cost d’execució de l’escomesa, l’usuari abonarà els drets d’enganxament fixats com a compensació per 
la connexió de les instal·lacions particulars a la xarxa pública de servei (s’inclourà dins els pressupostos d’escomeses com a 
partida independent).

9.TARIFA PEL SERVEI DE RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES I RESIDUS 
SÒLIDS URBANS.

1.La quota consisteix en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determina en funció de la naturalesa, destinació i metres 
quadrats construïts dels immobles segons la següent tarifa:

TARIFA D’ESCOMBRARIES
Quota anual
Núm CATEGORIA
1 Domèstic amb reducció de tarifa  5,61  €
2 Habitatges domèstics 145,42  €
3 Professionals 285,29  €
4 Hostaleria amb manutenció (tant hotels com  pensions) fins a 25 habitacions 1054,95  €
5 Hostaleria més de 25 habitacions, per habitació d’excés. De 0 a 2 estrelles 26,44  €
6 Hostaleria més de 25 habitacions, per habitació d’excés. De 3 a 5 estrelles 40,81  €
7 Hostaleria sense manutenció, només dormir 415,03  €
8 Bars, cafeteries, gelateries i xocolateries fins a 150 m2 913,99  €
9 Bars, cafeteries, gelateries i xocolateries de 151 a 250 m2 1.233,38  €
10 Bars, cafeteries, gelateries i xocolateries de més de 250 m2 1.801,08  €
11 Restaurants fins a 150 m2 915,64  €
12 Restaurants de 151 a 250 m2 1.228,30  €
13 Restaurants de 251 a 500 m2 1.806,60  €
14 Restaurants de més de 500 m2 2.097,59  €
15 Tallers i industrials de 0 a 100 m2 608,03  €
16 Tallers i industrials de 101 a 250 m2 787,55  €
17 Tallers i industrials de 251 a 500 m2 1.199,44  €
18 Tallers i industrials de 501 a 1000 m2 1.863,78  €
19 Tallers i industrials de més de 1001 m2 2.005,50
20 Hospitals i clíniques fins a 50 llits 1.405,91  €
21 Hospitals i clíniques de 51 a 100 llits 9.131,59  €
22 Hospitals i clíniques de més de 100 llits 24.200,00  €
23 Banca, caixes d’estalvi i institucions financeres de 0 a 100 m2 1007,60  €
24 Banca, caixes d’estalvi institucions financeres més de 100 m2 1.069,30  €
25 Supermercats fins a 250 m2 2.030,46  €
26 Supermercats de 251 a 500 m2 2.215,05  €
27 Hipermercats de 500 m2 a 1000 m2 3.656,64  €
28 Superfícies comercials amb alimentació de més de 1000 m2 8.428,88  €
29 Comerços fins a 100 m2 290,29  €
30 Comerços de 101 a 250 m2 343,20  €
31 Comerços de 251 a 500 m2 908,20  €
32 Comerços de 501 a 1000 m2 947,93  €
33 Comerços (superfícies comercials) de més de 1000 m2 1.985,20  €
34 Parades mercat 51,23  €
35 Escoles fins a 250 m2 384,18  €
36 Escoles de 251 a 1000 m2 695,15  €
37 Locals dedicats a l’explotació d’aparcaments fins a 250 m2 384,17  €
38 Locals dedicats a l’explotació d’aparcaments de 251 a 1000 m2 695,15  €
39 Locals dedicats a l’explotació d’aparcaments de més de 1000 m2 1.038,51  €
40 Consultes de metges i anàlegs amb petites operacions, tractaments, i clíniques veterinàries fins a 

100 m2
316,68  €
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41 Consultes de metges i anàlegs amb petites operacions, tractaments, i clíniques veterinàries, de a 101 
m2 a 250 m2

374,40

  €
42 Consultes de metges i anàlegs amb petites operacions, tractaments, i clíniques veterinàries, de a 

251m2 a 1000 m2
758,35  €

43 Consultes de metges i anàlegs amb petites operacions, tractaments, i clíniques veterinàries,  de més 
de1000 m2

1.533,42  €

44 Magatzem fins 100 m2 62,64  €
45 Magatzem  de 101 m2 a 250 m2 145,42  €
46 Magatzem  de més de 250 m2 695,15  €
47 Organismes  públics fins 100 m2 290,29  €
48 Organismes  públics  de 101 m2 a 250 m2 342,87  €
49 Organismes  públics  de 251 m2 a 1000 m2 695,16  €
50 Organismes  públics  de més de 1000 m2 1.364,82  €
51 Centres penitenciaris 17.393,53  €
52 Activitats sense classificar fins a 100 m2 290,29  €
53 Activitats sense classificar de 101 m2 a 250 m2 342,87  €
54 Activitats sense classificar de més de 250 m2 695,15  €

2. Les quantitats fixades anteriorment corresponen a uns volums màxims diaris de recollida de residus, separades per 
fraccions de residus, segons s’estableix a la següent taula:
(volum màxim de residus per fracció i tipologia d’activitat, expressat en litres/dia)

Núm Categoria paper i 
cartró

vidre rebuig total

1 Domèstic amb reducció de tarifa 5 5 10 20
2 Habitatges domèstics 5 5 10 20
3 Professionals 30 5 40 75
4 Hostaleria amb manutenció (tant hotels com pensions) fins a 25 habita-

cions
130 35 110 275

5 Hostaleria més de 25 habitacions, per habitació d’excés. De 0 a 2 estrelles 5 2 4 11
6 Hostaleria més de 25 habitacions, per habitació d’excés. De 3 a 5 estrelles 5 2 4 11
7 Hostaleria sense manutenció, només dormir 40 15 55 110
8 Bars, cafeteries, gelateries i xocolateries fins a 150m2 90 30 120 240
9 Bars, cafeteries, gelateries i xocolateries de 151 fins a 250m2 120 45 160 325
10 Bars, cafeteries, gelateries i xocolateries de més de 250m2 170 60 240 470
11 Restaurants fins a 150m2 90 30 120 240
12 Restaurants de 151 a 250m2 120 40 160 320
13 Restaurants de 251 a 500m2 170 60 240 470
14 Restaurants de més de 500m2 200 80 270 550
15 Tallers i industrials de 0 a 100m2 50 10 100 160
16 Tallers i industrials de 101 a 250m2 75 10 120 205
17 Tallers i industrials de 251 a 500m2 100 10 170 280
18 Tallers i industrials de més de 500m2 125 10 220 355
19 Tallers i industrials de més de 1000m2 150 15 245 410
20 Hospitals i clíniques fins a 50 llits 120 20 200 340
21 Hospitals i clíniques de 51 a 100 llits 725 160 1600 2485
22 Hospitals i clíniques de més de 100 llits 3500 300 11200 15000
23 Banca, caixes d’estalvi i institucions financeres fins a 100m2 110 10 60 180
24 Banca, caixes d’estalvi i institucions financeres de més de 100 m2 120 10 180 210
25 Supermercats fins a 250 m2 150 20 150 320
26 Supermercats de 251 a 500m2 195 30 200 425
27 Hipermercats de 500 a 1000m2 315 40 350 705
28 Superfícies comercials amb alimentació de més de 1000m2 670 50 900 1620
26a Comerços fins a 100m2 40 10 25 75
26b Comerços de 101 a 250m2 45 15 30 90
27 Comerços de 251 a 500m2 115 20 50 185

Comerços de 501 a 1000 m2 180 20 100 300
33 Comerços (superfícies comercials) de més de 1000m2 225 25 110 360
34 Parades mercat 35 5 20 60
35 Escoles fins a 250m2 80 5 15 100
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36 Escoles de 251 a 1000m2 140 10 35 185
37 Locals dedicats a l’explotació d’aparcaments fins a 250 m2 15 5 80 100
38 Locals dedicats a l’explotació d’aparcaments de 251 a 1000 m2 70 5 110 185
39 Locals dedicats a l’explotació d’aparcaments de més de 1000m2 110 5 160 275
40 Consultes de metges i anàlegs amb petites operacions, tractaments, i clí-

niques veterinàries  fins a 100m2
20 5 60 85

41 Consultes de metges i anàlegs amb petites operacions, tractaments i clíni-
ques veterinàries de a 101m2 a 250m2

30 5 80 115

42 Consultes de metges i anàlegs amb petites operacions, tractaments, i clí-
niques veterinàries de a 251m2 a 1000m2

40 10 120 170

43 Consultes de metges i anàlegs amb petites operacions, tractaments, i clí-
niques veterinàries, de més de 1000m2

120 20 200 340

44 Magatzem fins 100m2 5 5 5 15
45 Magatzem  de 101m2 a 250m2 5 5 10 20
46 Magatzem  de més de 250m2 10 10 20 40
47 Organismes  públics fins 100m2 50 5 30 85
48 Organismes  públics  de 101m2 a 250m2 70 5 40 115
49 Organismes  públics  de 251m2 a 1000m2 100 10 60 170
50 organismes  públics  de més de 1000m2 200 20 180 340
51 Centres penitenciaris 1330 300 3000 4630
52 Activitats sense classificar fins a 100m2 20 5 60 85
53 Activitats sense classificar de 101m2 a 250m2 30 5 80 115
54 Activitats sense classificar de més de 250m2 40 10 120 170

3. En aquells locals on es desenvolupen activitats classificades en diferents epígrafs de l’Impost d’activitats econòmiques, les 
superfícies de les diferents activitats se sumaran i es consideraran afectades per l’activitat principal del local.

4. Es considera que la quota cobreix fins als volums de residus establerts en el quadre anterior. Quan es detecti un ús 
notòriament excessiu del servei, l’Ajuntament podrà incrementar la quota a raó de 0,35 euros mensuals per cada litre de la 
fracció que excedeixi el volum màxim diari admissible establert.

10.TARIFA PER LA UTILITZACIÓ DEL SERVEI DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL

1.El Cost del dipòsit de residus a la deixalleria municipal és gratuït fins a una determinada quantitat a partir de la qual s’ha 
d’abonar un import. Aquests conceptes dependran del tipus de residu, segons s’estableix a la taula següent:

CATEGORIA DE RESIDU Aportació 
mensual gratuïta

Cost excés a
portació

Voluminosos 200 Kg 0,09 €/Kg
Plàstics no valoritzables (porexpan…) 10 Kg 0,05 €/Kg
Restes vegetals 200 Kg 0,06 €/Kg
Runes obres menors 100Kg 0,06 €/Kg
Ferralla i metalls Il·limitada Gratuït
Fustes 200 Kg 0,09 €/Kg
Tèxtils Il·limitada Gratuït
Paper i cartró Il·limitada Gratuït
Envasos plàstic Il·limitada Gratuït
Vidre Il·limitada Gratuït
Ampolles de cava Il·limitada Gratuït
Vidre pla 100 Kg 0,08 €/Kg
Vidre armat, glaçat i miralls 100 Kg 0,02 €/Kg
Pneumàtics categoria A Motos, scooters i derivats 2 Unitats 0,75 €/ut
Pneumàtics categoria B Turismes 2 Unitats 2,10 €/ut
Pneumàtics categoria C Camioneta, 4x4, pneum. de manutenció 2 Unitats 3,65 €/ut
Pneumàtics categoria D Camió, Agrícola 16-20’’ 2 Unitats 17,50 €/ut
Cables elèctrics Il.limitada gratuït
Oli vegetal Il.limitada gratuït
Oli mineral Il.limitada gratuït
Filtres d’oli 3 Unitats 0,41 €/Kg
Bateries Il.limitada gratuït
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Pintures i vernissos 20 Kg 0,76 €/Kg
Dissolvents (halogentats i no halogenats) 20 Kg 0,81 €/Kg
Residus àcid i bàsics 20 Kg 0,67 €/kg
Pesticides i fitosanitaris 20 Kg 1,69 €/Kg
Piles Il.limitada gratuït
Cartutxos i tòners Il.limitada gratuït
Reactius de laboratori (radiografies…) 20 Kg 1,21 €/Kg
Aerosols 20 Kg 1,69 €/Kg
Medicaments i cosmètics 20 Kg 0,45 €/Kg
Comburents (incloent bombones de càmping gas, butà…) 20 Kg 1,97 €/Kg
Envasos plàstic bruts (residu especial) 20 Kg 0,76 €/Kg
Frigorífics    i    aparells    de    fred domèstic 3  Unitats No s’admet excés
Grans electrodomèstics domèstics 3  Unitats No s’admet excés
Petits electrodomèstics domèstics immòbils 10  Unitats No s’admet excés
Monitors i televisors 4  Unitats No s’admet excés
Làmpades i fluorescents 25  Unitats No s’admet excés
Amiant i derivats No s’admeten No s’admet excés
Fotocopiadores No s’admeten No s’admet excés

2.L’admissió de residus a la deixalleria municipal quedarà supeditada al criteri del personal de la instal·lació. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA
No caldrà la formalització de nou contracte dels usuaris donats d’alta en el servei amb anterioritat a l’entrada en vigor 
d’aquesta Ordenança, procedint l’entitat prestadora del servei a incorporar-los a la seva base de dades per tal d’emetre les 
factures i girar rebuts que procedeixin d’acord amb els consums efectuats. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA
En virtut de la Disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i atès el canvi de règim jurídic 
en la naturalesa de les prestacions patrimonials públiques no serà precís realitzar notificació individual de les tarifes. 

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor un cop efectuada la seva publicació definitiva en els termes de l’article 70.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i serà d’aplicació a partir del dia 1 de gener de 2020, inclòs,  
restant vigent fins a la seva modificació o derogació expressa. 

Figueres, 12 de desembre de 2019 

Agnès Lladó Saus 
Alcaldessa 


