Ordenança Fiscal núm. 27
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DOMICILIÀRIA DE
RESTES VEGETALS

Article 1r. - Fonament i naturalesa
A I' empara del previst a la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, I' Ajuntament estableix el preu públic per la prestació del servei de recollida
domiciliària de restes vegetals, que es regirà per la present Ordenança.
La present ordenança s’estableix a l’empara i d’acord amb els objectius generals, les
competències i funcions, que per als municipis, assenyala el Decret Legislatiu 1/2009, de 21
de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus de Catalunya.
Article 2n. - Fet imposable
Constitueix el fet imposable del preu públic a implementar la prestació real del servei de
recollida domiciliària de restes vegetals per part de I' Ajuntament de Canyelles envers els
particulars que així ho sol•licitin.
Article 3r. - Subjectes passius
Són subjectes passius del preu públic enunciat, el fet imposable del qual es defineix a
l'article 2 d'aquesta Ordenança, les persones físiques o jurídiques i les entitats que sol•licitin
d’aquest Ajuntament la prestació del servei objecte d’acord amb la sistemàtica que més
endavant s’especificarà.
Article 4t. - Quota
S’estableix una quota a tributar de 3 €/per servei (per bossa operativa emprada): aquest
preu operarà a partir de la tercera bossa sol•licitada –doncs les dues primeres es facilitaran
de forma gratuïta, sent el còmput operatiu de borses emprades dins d’ una mateixa anualitat
de referència.
Article 5è. - Operativa del servei
L’Ajuntament farà la publicitat escaient, prèvia a la implantació del servei, per tal de donar-lo
a conèixer a la ciutadania en general.
Les persones interessades rebre el servei implantat, l’hauran de sol·licitar directament l’OAC
de l’Ajuntament.
En el moment de la sol·licitud la persona interessada haurà de fer efectiu el pagament de la
quota establerta i seguidament se li farà entrega d’una bossa (tipus big-bag) d’1 m3 de
capacitat. El màxim de bosses per sol•licitud serà de dues. Juntament amb les bosses l’OAC
donarà per escrit a la persona interessada les instruccions del correcte funcionament i ús del
servei.
Les bosses aniran numerades i l’OAC en portarà el registre escaient per tal de detectar
possibles mals usos del servei.
Un cop les bosses estiguin plenes la persona interessada haurà de trucar a l’OAC per tal
que les passin a recollir.
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L’Ajuntament establirà la sistemàtica de recollida amb l’operador escaient per tal que un/dos
dies a la setmana passi pels domicilis que ho hagin sol•licitat a recollir les bosses plenes.
Cas que l’operador del servei detecti un mal ús de les bosses, no les recollirà i passarà a
l’Ajuntament l’avís corresponent.
L’Ajuntament establirà el circuit adient per tal que és realitzi una gestió de les restes vegetals
recollides que estigui d’acord amb allò que assenyala la legislació de residus vigent.
Article 6è. - Infraccions i sancions
La falta de pagament previ de l’ import assenyalat a l’ art. 4 impossibilitarà a la persona
interessada a ser considerada beneficiària del servei.
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Si l’operador detecta un mal ús del servei i no recull una/es bosses determinades, aquest fet
no donarà dret a la persona interessada a reclamar la quota pagada.
La tercera reincidència en el mal ús del servei, inhabilitarà a la persona sol•licitant a ser
beneficiaria del servei per un període màxim de dos anys.

Disposició final
Aquesta ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada a Canyelles a 18 de
desembre de 2019 començarà a regir el dia 1r de l’any 2020 i continuarà vigent mentre
no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
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