Hàbitat Urbà

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS COMERCIALS
I INDUSTRIALS ASSIMILABLES A MUNICIPALS 2014
Extret del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2013 (BOPB 2013): http://www.bcn.cat/hisenda/pdf/regulacioSL2014.pdf
OBLIGATS AL PAGAMENT: Tots els titulars d'activitats generadores de residus comercials que utilitzin el servei municipal de recollida d’escombraries.
SEPARACIÓ DELS RESIDUS: El residus generats per l’activitat hauran d’ésser separats obligatòriament en origen amb contenerització específica.
CLASSIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS (pàg. 13 del BOPB*)
GENERADOR PETIT

GENERADOR MITJÀ

GENERADOR IMPORTANT

GRAN GENERADOR

Els establiments amb una
superfície a partir de 25m²
i fins a 50m² inclòs

Els establiments amb una
superfície a partir de 50m²
i fins a 250m²

Els establiments que tinguin una
superfície de més de 250m²

Els establiments que generin més de
900 l/dia de rebuig+orgànica o més de
900 l/setmana de paper-cartró, vidre i/o
envasos (més de 9 bosses industrials)

134,30 €/any

159,26 €/any

317,31 €/any

(IVA 10% no inclòs) (a)

(IVA 10% no inclòs) (a)

(IVA 10% no inclòs) (a)

En funció de les aixecades dels
diferents contenidors o pel número o
volum de contenidors en servei.
[Consultar pàg. 16 del BOPB]* (b)

CLASSIFICACIÓ PER FRACCIONS RESIDUALS GENERADES (pàg. 14 i 15 del BOPB*)
Grup

Coeficient (c)

A

1

B

1,5

C

2

D

2,5

E

3

FRACCIONS GENERADES

ACTIVITATS GENERADORES

Rebuig

Professional i empresarial no classificat

Rebuig i paper-cartró

Comerç tèxtil i oficines

Rebuig, paper-cartró, vidre i envasos

Serveis d’oci, lleure i bars

Rebuig, orgànica i paper-cartró

Comerç alimentari

Rebuig, orgànica, paper-cartró, vidre i envasos

Serveis amb restauració

TARIFES
Generador petit, mitjà i important:
Liquidació resultant = tarifa segons superfície (a) x coef.
classif. (c)

Grans generadors: En funció dels litres diaris recollits de rebuig i un cost fix
anual, segons capacitat dels cubells o contenidors destinats a la recollida de vidre,
matèria orgànica, paper-cartró i envasos lleugers. [Consultar pàg. 16 del BOPB per
veure les tarifes]* (b)
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REDUCCIONS I BONIFICACIONS


Pel programa de col·laboració en el marc de l’Acord Cívic:
10% de reducció de la liquidació total (si es tenen 2 sancions fermes en els 12 mesos anteriors, no s’aplicarà la bonificació).
50% de bonificació del preu del servei de recollida en els Punts Verds (presentant la targeta verda), o bé d’un 100% en cas d’entitats sense ànim de lucre.



Per recollida de fraccions residuals per empreses privades autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC)**, reducció del coeficient
[pàg. 17 del BOPB*] (c):
Paper-cartró 0,50;

Envasos 0,50;

Vidre 0,25;

Orgànica-Rebuig 1,75;

Rebuig 1,00

Els gestors han de ser autoritzats per al “grup de residus 3” si en cas de residus orgànics i per al “grup de residus 2” per a les altres fraccions.
EXEMPCIONS DE PAGAMENT: Els titulars que acreditin que la totalitat de les fraccions residuals generades es lliuren separadament a un
gestor autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya** i als titulars de les activitats generadores que opten per un sistema de logística inversa.
Exemple 1: Hostal sense bar (grup B), amb superfície a partir de 50m² i fins a 250m² (generador mitjà).
159,26 x 1,5 = 238,89 €/any. Amb la bonificació del 10% serien 215,00 €/any (IVA 10% no inclòs)
Exemple 2: Hotel amb restaurant (grup E), amb superfície > 250m2 (generador important) amb recollida privada de paper-cartró i vidre.
317,31 x (3 - 0,5 - 0,25) = 713,95 €/any. Amb la bonificació del 10% serien 642.55 €/any (IVA 10% no inclòs)
Exemple 3: Hospital amb restaurant, gran generador (1 contenidor 800 l. R, 2 bujols 360 l. O, 3 bujols 360 l. P/C i 2 bujols 240 l. vidre).
(18,79 €/dia cont. 800 l. Rebuig x 365 dies/any)+ (2 bujols 360 l. Orgànica x 113,36 €/any) + (3 bujols 360 l. P/C x 113,36 €/any) + (2 bujols 240
l. Vidre x 104,53 €/any) = 7.634,21 €/any. Amb la bonificació del 10% serien 6.870,79 €/any. (IVA 10% no inclòs)

Per a qualsevol consulta relacionada amb la liquidació dels Preus Públics dirigir-se a l’Institut Municipal d’Hisenda (Ajuntament de Barcelona):
Adreça: Av. Litoral, 30 (Torres Mapfre). Atenció al públic: de 09:00 a 14:00 h, de dilluns a divendres. Per més informació, consultar telèfon 010.
Web: http://www.bcn.cat/hisenda/ca/principals_impostos_residus.html (El BOPB és a “Ordencança reguladora del preu públic”)

*BOPB: http://www.bcn.cat/hisenda/pdf/regulacioSL2014.pdf (veure pàg. 11-20)
**ARC: http://www.arc.cat/ca/aplicatius/transportistes/cgr_consulta_transport.asp (Tel.: 935 673 300 - Atenció especialitzada: 900 900 408)

