PREU PÚBLIC PER LA VENDA I LLOGUER DE VAIXELLA AMBIENTALMENT
SOSTENIBLE

Article 1. Objecte
De conformitat amb el que disposen els articles 41 a 47 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, s’estableix el preu públic per la venda i
lloguer de vaixella ambientalment sostenible.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable del preu públic la venda de vaixella compostable i el
lloguer de la vaixella reutilitzable i la venda de gots reutilitzables de plàstic, així
com dels seus elements accessoris.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius dels preus públics, en concepte d’obligats al pagament,
les persones usuàries i les entitats inscrites al REC de l’Ajuntament de Rubí que
sol·licitin i rebin els productes de l’article anterior.
Article 4. Beneficis fiscals
4.1. Vaixella compostable
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta tarifa,
amb les excepcions dels supòsits següents:
1.- En el cas d’entitats inscrites al REC de l’Ajuntament de Rubí, quan la
vaixella compostable tingui com objectiu l’ambientalització d’una festa
popular organitzada per aquesta entitat i la comanda s’hagi efectuat amb
antelació a través del Servei d’Infraestructures de l’Ajuntament, s’aplicarà
una bonificació del 80% sobre el preu públic del global de vaixella
sol·licitada per a la corresponent activitat
2- En festes populars organitzades per l’Ajuntament (Carnestoltes, Festa
Major,...) on la vaixella compostable sigui utilitzada per una activitat no
gratuïta de bar o de restauració, s’aplicarà una bonificació del 80% sobre el
preu públic global de la vaixella, sempre que sigui emprada per aquesta
finalitat.
Aquestes bonificacions pretenen reflectir l’interès municipal per a que aquestes
activitats i festes populars es realitzin emprant exclusivament vaixella
compostable en pro de la protecció del medi ambient, així com de la promoció
de la sensibilització mediambiental entre la ciutadania.
Si per alguna circumstància no es realitzés la festa popular, o bé l’entitat no
utilitza la totalitat de la vaixella, l’entitat estarà obligada a retornar aquesta
vaixella en el termini màxim de 15 dies o bé haurà de satisfer a l’Ajuntament el
diferencial bonificat.
4.2. Vaixella reutilitzable
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta tarifa,
amb les excepcions del supòsit següent:
1.- En el cas d’entitats inscrites al REC de l’Ajuntament de Rubí, o en el cas
de que el lloguer sigui efectuat per un usuari que acrediti, mitjançant la

presentació del DNI que viu en el terme municipal de Rubí, s’aplicarà una
bonificació del 50% sobre el preu públic del lloguer de la vaixella sol·licitada.
Aquestes bonificacions pretenen reflectir l’interès municipal per a que en les
diverses activitats, públiques o privades, que es realitzin en l’àmbit del terme
municipal de Rubí, s’empri prioritàriament la vaixella reutilitzable en pro de la
protecció del medi ambient, així com de la promoció de la sensibilització
mediambiental entre la ciutadania.
Finalitzada l’activitat, l’usuari està obligat a retornar en un termini màxim de tres
dies la totalitat de la vaixella llogada i, si és el cas, a satisfer el corresponent
preu públic de reposició de les peces perdudes o trencades. Import que li serà
descomptat de la fiança dipositada en el moment de rebre la vaixella de lloguer.
Si el termini de retorn de la vaixella reutilitzable supera els tres dies des del
moment d’aquesta, es retornarà la meitat de la fiança.
4.3. Gots reutilitzables de plàstic
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta tarifa de
venda de gots reutilitzables de plàstic, així com dels seus elements accessoris.
Article 5. Quantia
Tipus de vaixella compostable
Gots 300ml
Bol 400 ml
Tassa cafè
Got beguda calenta
Plat 17cm
Plat 22cm
Joc de coberts (forquilla, ganivet i tovalló)
Forquilla
Cullera
Palet fusta (10 unitats)
(*) Aquests preus inclouen l’IVA
Tipus de vaixella reutilitzable
Plat gran
Plat de postres
Plat soper
Got gran
Got de cafè
Copa de cava
Forquilla
Ganivet
Cullera
Cullera de postres
Porró
Gerra
Plata
Got de plàstic reutilitzable (antics)
(*) Aquests preus inclouen l’IVA

Preu públic *
0,12 €
0,09 €
0,05 €
0,08 €
0,07 €
0,12 €
0,26 €
0,13 €
0,13 €
0,04 €
Preu públic de lloguer*
0,20 €
0,20 €
0,20 €
0,20 €
0,20 €
0,20 €
0,02 €
0,02 €
0,02 €
0,02 €
0,40 €
0,40 €
0,40 €
0,05 €

Pel que fa al lloguer de la vaixella reutilitzable, sempre que hi hagi existència
d’aquesta a la deixalleria de Cova Solera, es dipositarà una fiança del mateix import
que el preu total del lloguer efectuat, amb l’excepció dels gots de plàstic
reutilitzables, que la fiança s’estableix en 20 euros per cada paquet de 100 gots.
En el moment de retornar la vaixella reutilitzable de lloguer, es retornarà l’import de
la fiança a l’usuari descomptant, si és el cas, l’import de reposició de les peces
perdudes o trencades, d’acord amb els següents preus de reposició:
Tipus de vaixella reutilitzable
perduda o trencada
Plat gran
Plat de postres
Plat soper
Got gran
Got de cafè
Copa de cava
Forquilla
Ganivet
Cullera
Cullera de postres
Porró
Gerra
Plata
Got de plàstic reutilitzable (antics)
(*) Aquests preus inclouen l’IVA

Preu públic de reposició*

Tipus de vaixella reutilitzable
Got de plàstic reutilitzable 330 ml
Porta-got amb pinça
Porta-got amb cinta
(*) Aquests preus inclouen l’IVA

Preu públic de venda*
0,50 €
0,50 €
1,00 €

2,00 €
2,00 €
2,00 €
1,00 €
1,00 €
2,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
0,50 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
0,50 €

Article 6. Acreditament i període impositiu
La obligació de pagament neix amb l’adquisició o amb el lloguer dels productes
de vaixella ambientalment sostenibles.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Preu públic, aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada en data 22 de desembre de 2016, començarà a regir l'1 de gener de
2017 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En
cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

