
R/N: 03/TA/IL (Núm. Exp: 2020/1146)

EDICTE

En sessió ordinària de data 29 de setembre de 2020, el Ple del Consell Comarcal de l'Alt 
Empordà va acordar, de conformitat amb el que regula l’article 127 en relació amb l’article 
41, ambdós del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, l’aprovació dels preus públics per a determinats serveis de 
l’àrea de Medi ambient que es detallen a continuació:

1. SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS EN EMPRESES

Recollida de residus a Empreses Tarifa amb pagament per generació sense IVA

Preu fixe mensual per contenidor de càrrega superior 10,00 €

Preu fixe mensual per contenidor caixa 60,90 €

Preu variable Recollida de FORM contenidor c.superior ( per aixecada) 5,98 €

Preu variable Recollida de paper contenidor c.superior (per aixecada) 5,98 €

Preu variable Recollida d'envasos contenidor c. superior (per aixecada) 6,63 €

Preu variable Recollida de vidre contenidor c.superior ( per aixecada) 5,98 €

Preu variable de servei de recollida en caixa ( totes les fraccions) 97,24€/hora

Preu de neteja de contenidors càrrega superior ( €/contenidor/dia) 6,12 €

LLoguer mensual contenidor c. superior 37,57 €

LLoguer mensual contenidor caixa 30 m3/compactador 423,50 €

Tractament de paper i cartró (bonificació per tona) -10,00 €

Tractament d'envasos lleugers (per tona) -20,00 €

Tractament d'envasos de vidre (bonificació per tona) -20,00 €



Tractament de  fraccions rebuig, resta o FORM Coincideix amb el 
preu públic de 

tractament del CTR 
Alt Empordà

Sessió de formació o sensibilització suplementària 150,00 €

2. SERVEI COMARCAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS AL 
CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS DE L'ALT EMPORDÀ

Residus aportats per altres persones o entitats privades

a) Residus dipositats a l'abocador controlat (per tona abocada) 86,46 €

b) Material bioestabilitzatt de planta de pre-tractament a l'abocador 
comarcal (per tona)

31,01 €

c) Rebuig de la planta de triatge de resta i FORM 60,00 €

d) Depuració de lixiviats (per m3) 48,44 €

e) Residus entrats a la planta de tractament de fracció resta (per tona 
abocada)

78,53 €/tona

f) Residus entrats a la planta de compostatge (fixe per tona abocada) 67,00 €/tona

g) Increment variable impropis de la FORM entre 0%-5% 5,00 €/tona

h) Increment variable impropis de la FORM entre 5%-10% 10,00 €/tona

i) Increment variable impropis de la FORM entre 10%-15% 20,00 €/tona

j) Increment variable impropis de la FORM entre 15%-20% 40,00 €/tona

k) Increment variable impropis de la FORM més de 20% 60,00 €/tona

l) Restes de jardineria compostable ( preu fix) 67,00 €/tona

m) Restes de poda estructurant ( preu fix) 0,00 €/tona

3. SERVEI DE DEIXALLERIA COMARCAL

Deixalleria comarcal (preu per quilo)

Tractament i transport a planta especialitzada

Residu Màxim mensual gratuït

a) Voluminosos 300 kg Tarifa abocador

b) Restes vegetals 300 kg Tarifa abocador

c) Runes d’obres menors 100 kg Tarifa abocador



d) Bateries 0 ut 1,43 €

e) Pneumàtics de moto i turisme sense llanta 4 ut 3,50 €

f) Pneumàtics de 4x4, camioneta, camió, 
obra pública, agrícoles,... (sense llanta)

0 ut 4,00 €

g) Fibrociment (només amb les condicions 
establertes d’entrada)

0 kg 0,71 €

h) Oli vegetal 20 kg 0,52 €

i) Oli mineral 20 kg 0,52 €

j) Filtres d’oli  1 ut 0,72 €

k) Sòlids i pastosos 10 kg 0,95 €

l) Dissolvents líquids no halogenats   5 kg 0,64 €

m) Dissolvents líquids halogenats   0 kg 1,27 €

n) Residus àcids   5 kg 0,63 €

o) Residus bàsics   5 kg 0,63 €

p) Comburents   5 kg 3,53 €

q) Reactius de laboratori   0 kg 3,53 €

r) Pesticides   5 kg 3,26 €

s) Cosmètics   5 kg 0,73 €

t) Medicaments   5 kg 0,73 €

u) Aerosols   3 kg 1,27 €

v) Envasos a pressió  5 kg 1,14 €

w) Tòners  5 kg 0,91 €

x) Radiografies  5 kg 0,52 €

4. SERVEI DE GESTIÓ ENERGÈTICA

Agència comarcal de l'energia

a) Servei de comptabilitat i suport a la gestió energètica municipal. Quota 
mensual per pòlissa 5,61 €

b) Monitoratge i seguiment d'equipaments (pressupost específic) 26,00 €/hora

c) Projecte de gestió energètica en equipaments escolars  pressupost 
específic)

26,00 €/hora



d) Informes de seguiment de PAES ( Plans energia sostenible) pressupost 
específic)

26,00 €/hora

e) Redacció de PACES ( Plans energia sostenible i clima) pressupost 
específic)

26,00 €/hora

Assistència tècnica

a) Per la realització de projectes d’assistència tècnica en temes energètics, 
per hora

26,00 €

b) Punt d’informació energètica (sessió) 124,00 €

5. RECOLLIDA DE RESIDUS RSU I FORM

Recollida de residus RSU i FORM

Seguiment tècnic de recollida de RSU (mínim 90 hores anuals) 26,00 €/hora

Seguiment tècnic de recollida de FORM (mínim 90 hores anuals) 26,00 €/hora

Taxa de comunicació anual de servei de recollida de residus en contenidors 2,00 €/hab

Taxa de comunicació anual de servei de recollida de residus porta a porta 5,00 €/hab

Taxa mínima de comunicació anual de servei de recollida ( municipis de 
fins a 500 hab)

1.000,00 €

Per assistència tècnica relacionada amb la recollida i gestió de residus 
municipals, per hora

26,00 €

6. COMPOSTATGE CASOLÀ

Compostatge casolà

a) Campanya informativa i assessorament implantació compostatge casolà, 
per compostaire 101,50 €

b) Seguiment del servei de compostatge casolà, per compostaire i any 35,53 €

c) Implantació dels compostatge comunitari no mecanitzat (per 
compostador) 182,70 €

d) Seguiment anual del compostatge comunitari no mecanitzat exclusiu 
(per compostador) 81,20 €

e) Seguiment anual de compostador comunitari mecanitzat (per hora) 26,00 €

f) Tapes compostadors 8,12 €

g) Varilles compostadors 2,03 €



7. EDUCACIÓ I DIFUSIÓ AMBIENTAL

Educació i difusió ambiental

Per a assistència tècnica relacionada amb els serveis d’educació i difusió en 
temàtiques ambientals, per hora

26,00 €

Per visita al CTR (per persona) 6,00 €

8. PROTECCIÓ CIVIL

Protecció civil

Redacció del document i manual bàsic

a) Adhesió al pla de suport comarcal (per habitant) 0,20 €

b) Redacció DUPROCIM (municipis no adherits al PAS) 2.500,00 €

c) Redacció de DUPROCIM ( municipis adherits al PAS) 750,00 €

d) Per a treballs relacionats amb franges de prevenció d'incendis 26,00 €/hora

Contra la present resolució, que és definitiva i posa fi a la via administrativa, podeu 
interposar recurs contenciós-administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de 
Girona en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al d’aquesta publicació. 
Potestativament podeu interposar prèviament recurs de reposició davant el Ple d’aquesta 
Corporació en el termini d’un mes, a comptar del dia següent al d’aquest publicació. Si 
transcorre el termini d’un mes a comptar del dia següent al de la data d’interposició del 
recurs de reposició sense que hagi estat dictada i notificada resolució expressa, el recurs de 
reposició s’entendrà desestimat, de manera que el recurs contenciós-administratiu podrà 
interposar-se en el termini de 6 mesos a comptar del dia següent al de la data en què 
presumptament s’hagi desestimat el recurs de reposició.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La presidenta

Sònia Martínez Juli
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