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Ripoll,

Regulació exercici drets previstos a la Llei 15/99 (LOPD)                                                                                                         

17500 RIPOLL- Adreça Postal: Plaça Ajuntament, 3

Tel. (972)71 41 42-Fax (972)70 36 16-Núm. Registre Entitat Local 1714790004-NIF P-1715600-A

, i AUTORITZO a la seva consulta i incorporació en

Amb la signatura d'aquest document, i DECLARO de forma expressa conèixer el contingut de les bases reguladores del programa així com 
de les obligacions que es deriven del mateix. 

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats del propi Ajuntament, d'acord amb la legislació o normativa vigent en 
cada cas. L'Ajuntament garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la 
implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades. Exercici de drets d'accés, 
cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99 LOPD. Per l'exercici d'aquest drets, l'interessat pot dirigir-se a l'adreça 
indicada de l'Ajuntament de Ripoll.



ORDENANÇA REGULADORA DEL PROCEDIMENT PER ACOLLIR-SE A LA
BONIFICACIÓ PER A L’ÚS DE LA DEIXALLERIA.

Article 1. Objectius de l’ordenança

L’objecte d’aquesta ordenança és establir el procediment que reguli el programa de
bonificació de la taxa de recollida d’escombraries i tractament de residus per ús de la
deixalleria.

El model de gestió dels residus es basa en la via cultural i educativa, que aposta per la
participació ciutadana i la implicació de la ciutadania i només així serà possible reduir
els  residus  generats  i  avançar  cap  a  una  situació  ambiental  i  econòmica  més
sostenible.

La voluntat municipal es continuar aplicant en l’àmbit de les competències municipals
el principi de responsabilitat dels productors, dels posseïdors i dels distribuïdors a fer-
se càrrec dels seus productes i promoure la minimització dels residus considerats com
a rebuig, a fi de que quants més residus recuperem més alt és el nivell de protecció del
medi ambient.

En aquesta línia, les ordenances fiscals per al 2015 preveuen la bonificació de la taxa
d’escombraries domiciliaries per l’ús de la deixalleria. 

Article 2.- Beneficiaris

Podran acollir-se a aquesta ordenança els titulars i/o llogaters d’habitatges que siguin
habitatge habitual de primera residència.
Aquesta bonificació requereix una carta de fidelitat i per tant fer un ús continuat a la
deixalleria situada al Polígon Industrial de Pintors.

Article 3.- Criteris d’ inclusió 

Serà requisit imprescindible per entrar al programa la sol.licitud de la targeta d'usuari a
l’oficina  d’atenció  ciutadana  de  l'Ajuntament  de  Ripoll,  i  cada  cop  que  vagin  a  la
deixalleria hauran de presentar aquesta targeta, on es comptabilitzaran els usos que
en fan al llarg de l'any. Només hi pot haver una targeta per habitatge, associada a un
rebut, de tal manera que la bonificació s'acumularà a l'adreça que consti a la sol·licitud.
No es tindrà en compte l'ús de la deixalleria si no es presenta la targeta identificativa.

Article 4.- Usos i tipus  de residus a reciclar

La bonificació es calcula en funció de l'ús i requereix uns mínims de volum i quantitat
de residus que es porten a reciclar.

− Mínim de 10 usos anuals. Bonificació del 10%.

Els diners de la bonificació es retornaran en l'exercici de l'any següent.

Tipus de residus bonificables i quantitat:

− Voluminosos (mobles, matalassos, cadires, etc.): mínim 1 m3
− Ferralla, metalls, fusta, runes i vidres: mínim 1m3
− Aparells elèctrics i electrònics:

              Grans electrodomèstics (rentadores, forns, neveres, etc): mínim 1 unitat



            Altres (petits electrodomèstics, cables elèctrics...): mínim 2 unitats
− Residus verds (restes de jardineria, poda, etc.): mínim 1 m3.
− Pneumàtics i bateries de cotxe: mínim 1 unitat
− Fluorescents i bombetes: mínim 3 unitats
− Piles: mínim 10 unitats
− Tòners i cartutxos de tinta: mínim 2 unitats
− Aerosols, productes de neteja, pesticides i altres tòxics: mínim 2 unitats
− Residus especials (dissolvents, pintures o vernissos): mínim 1 litre
− Olis de motor i olis domèstics: mínim 1,5 litres

Cada cop que feu un viatge a la deixalleria contarà per un ús, independentment de la
quantitat de residus que hi porteu. En un dia només es podrà segellar una mateixa
targeta una sola vegada.
  
Només poden accedir a la bonificació per ús de la deixalleria els ciutadans que aportin
residus d'àmbit domèstic, no industrials.  

Article 5.-  Metodologia de funcionament

Un cop es facin els usos regulars de la deixalleria, s’haurà de presentar una instància
al registre de l'Ajuntament, tot presentant la documentació següent:

• Targeta de la Deixalleria degudament omplerta pel personal del servei.
• Còpia de l'últim rebut de la taxa d'escombraries.

El termini de presentació d'instàncies finalitzarà el dia 1 de febrer de l'any següent. 

L'ús de la deixalleria ha de ser dins l'any natural per poder obtenir la bonificació per
l'exercici següent.

Article 6.- Aplicació de la deducció en el rebut domiciliari d’escombraries

Una vegada finalitzat el termini de presentació de la documentació i comprovat que tot 
estigui correcte s’aplicarà la bonificació corresponent en el rebut de l’any següent, a 
l’any natural que s’hagi utilitzat el servei de la deixalleria.

 Article 7- Pèrdua de la targeta
 
En cas de pèrdua o sostracció s'ha de comunicar a la deixalleria o a l'Ajuntament on es
va sol·licitar i es facilitarà una nova targeta amb un cost de 0,50 €.
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