TRACTAMENT DELS RESIDUS INDUSTRIALS BANALS ASSIMILABLES A
MUNICIPALS
1.- Constitueix el fet imposable d’aquesta ordenança l’entrada dels residus industrials
banals assimilables a municipals al Centre Integral de Valorització de Residus del
Maresme, titularitat del Consorci, que està gestionat de forma indirecta mitjançant
“concessió administrativa per a l’ampliació, adequació i explotació del Centre”, adjudicat
per la Junta General del Consorci el dia 18 de maig de 2007 en favor de UTE Tractament
Ecològics del Maresme, UTE TEM, que durà a terme les tasques de facturació i
confecció i cobrament dels rebuts amb la periodicitat i en la forma en que es disposi.
L’obligació de pagament s’inicia en el moment de l’entrada dels residus industrials
banals al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme.
2.- Per a l’exercici 2023 es fixen les següents tarifes de tractament d’aquests residus:
TIPUS DE RESIDUS

€/t (sense IVA)

✓

Residus industrials en general de poder calorífic mig-alt
(fusta, tèxtil, moquetes, paper/cartró, embolcalls, cautxú,
plàstics diversos, fraccions llenyoses, etc.), excepte
pneumàtics

94,42

✓

Residus sanitaris (Grup I, Grup II i mixt I-II)

94,42

Segon.- Delegar a favor de la Comissió Permanent del Consorci la facultat per aprovar
la Tarifa 2 corresponent al tractament de possibles noves entrades d’origen industrial
supeditades a la disponibilitat de tractament de la Planta de Recuperació Energètica,
amb els següents paràmetres a justificar:
•

L’adequació calorífica de la tipologia de residu al diagrama de combustió de la PRE.

•

L’absència de possibles compostos o elements que afectessin a les emissions de la
PRE.

•

La intensitat temporal de subministrament i tipologia de vehicles per a la descàrrega
de les entrades.
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TARIFA 1-
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Primer.- Aprovar la modificació de l’annex de tarifes dels preus públics per a l’any 2023
que a continuació es relacionen, i actualitzar-les dins de l’ordenança general dels preus
públics del Consorci, de conformitat amb l’informe tècnic emès.

Data 23-9-2022

La Junta General del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del
Maresme, reunida en sessió ordinària, celebrada en data 21 de setembre d’enguany, ha
aprovat els acords que a continuació es detallen:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Aprovació de la modificació de la tarifa 1 i delegació per a l’aprovació de la tarifa
2 de l’ordenança general dels preus públics del Consorci.

B

ANUNCI

Els preus públics de la Tarifa 1 entraran en vigor el dia 1 de gener de 2023, i seran
vigents fins la seva modificació o denegació expressa.
L’acord de delegació per a l’aprovació de la Tarifa 2 a favor de la Comissió Permanent
tindrà efectes des de l’endemà de la publicació de l’acord.
Quart.- Notificar aquests acords a l’empresa concessionària UTE TEM.
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podreu interposar els següents
recursos:
• Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al recurs contenciós administratiu,
davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar des de
l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
• O be, directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona. No obstant, podreu
interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.
EL PRESIDENT
DEL CONSORCI
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B

David Bote i Paz
Mataró, 22 de setembre de 2022

https://bop.diba.cat

Tercer.- Publicar els precedents acords mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí
Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i a la pàgina web del Consorci.
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Un preu competitiu de captació en base a les alternatives de mercat disponibles per
als residus industrials.
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•

Data 23-9-2022

El compromís de supeditar les entrades exclusivament a les possibles finestres
temporals disponibles.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

•
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