x

Pràctiques formació tècniques sanitàries

Preparació del Curs + Docència
10,48

Monitor - Tècniques Sanitàries

38,15

Utilització Ninot suport Vital Avançat

39,61

x

Activitats Espai Bombers-Parc Prevenció

Públic general
Visita guiada

60€ grup / 2,5€ per persona

Visita + Taller

80€ grup / 3,5€ per persona

Activitats específiques

120€ grup / 5€ per persona

Escoles
Visita guiada

40€ grup + 1€ /alumne extra

Visita + Taller

60€ grup + 1,5€ /alumne extra

ANNEX III. PREUS PÚBLICS DE L’ÀREA D’ECOLOGIA URBANA

3.1 Preus públics dels serveis de recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals 2018

Article 1r. Disposicions generals.
D’acord amb allò que disposen l’article 106 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
els articles 41 i següents del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’estableixen els preus
públics per la prestació del servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables als municipals
definits en el text refós de la Llei reguladora dels residus aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 juliol.

Article 2n. Objecte del preu públic.
1. Constitueix l'objecte del preu públic el servei de recollida selectiva de les diferents fraccions de residus resta, orgànica, paper-cartró, vidre i envasos lleugers- dels residus generats per l'activitat pròpia del comerç al
detall i a l'engròs, l'hostaleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis, i dels residus originats a la
indústria que tenen la consideració d'assimilables als municipals, en qualsevol de les modalitats de recollida
que estableix l’Ordenança de Medi Ambient de Barcelona i el seu transport fins a les plantes de tractament i
reciclatge pels serveis municipals.

Pàg. 26-53

13,95
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6,00

Utilització Ninot suport Vital

Data 14-12-2017

Utilització Ninot per Pràctiques
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Material
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A

Preparació
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B

2. Les modalitats de recollida selectiva de residus comercials són:

a) En establiments ubicats fora dels eixos o zones comercials en els quals es presta el servei de recollida
comercial porta a porta:

- El servei de recollida amb bujols, per a establiments generadors singulars que generin un volum superior a
600 l/dia i inferior o igual a 900 l/dia de les fraccions orgànica i resta conjuntes o un volum superior a 600
l/setmana i inferior o igual a 900 l/setmana de les fraccions paper/cartró o vidre.
c) Per grans generadors de residus, independentment de la zona on s’ubiquin:
- El servei de recollida amb bujols, per a establiments grans generadors de residus que generin un volum
superior a 900 l/dia de les fraccions orgànica i resta conjuntes o un volum superior a 900 l/setmana de les
fraccions paper/cartró o vidre.
d) Servei de recollida comercial mitjançant sistema pneumàtic:
- Els establiments comercials que es trobin dins de l’àrea de recollida pneumàtica, assimilable a recollida
domiciliària, hauran de fer servir aquest sistema per lliurar les fraccions admeses.
- Els establiments comercials que disposin de boques internes hauran de fer servir aquest sistema, lliurant
les fraccions orgànica (etiquetes identificatives de color marró) i resta (etiquetes identificatives de color
gris). Per la resta de fraccions s’hauran d’acollir als sistemes de recollida establerts en la seva zona.
3. Els establiments comercials tenen les següents obligacions:
a)
b)

Separar en origen les fraccions generades.
Utilitzar les modalitats de recollida implantada en la seva zona, d’acord amb l’especificat en aquest
article.
c) En les modalitats on s’hagi d’utilitzar contenització específica per a cada fracció generada:
x
Fracció resta: bujol/contenidor amb tapa grisa o boca de pneumàtica amb etiqueta identificativa de
color gris.
x
Fracció orgànica: bujol/contenidor amb tapa marró o boca de pneumàtica amb etiqueta identificativa
de color marró.
x
Fracció paper/cartró: El paper amb bujol/contenidor amb tapa blava i el cartró plegat i lligat en vorera.
x
Fracció vidre: bujol/contenidor amb tapa verda.
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- El servei de recollida amb bujols, per a establiments que generin un volum superior a 120 l/dia i inferior o
igual a 600 l/dia de les fraccions orgànica i resta conjuntes o un volum superior a 120 l/setmana i inferior o
igual a 600 l/setmana de les fraccions paper/cartró, vidre o envasos lleugers. Es condiciona aquesta
recollida a aquelles fraccions per les quals l’Ajuntament ofereixi el servei i sempre que ho avalin criteris
tècnics.

Data 14-12-2017

- El servei de recollida convencional, assimilable a la recollida domiciliària, per a establiments que generin
un volum inferior o igual a 120 l/dia de les fraccions orgànica i resta conjuntes o un volum inferior o igual a
120 l/setmana de les fraccions paper/cartró, vidre o envasos lleugers, excepte per la fracció cartró en cas
que en la zona estigui implantada la recollida de cartró plegat i lligat en vorera.
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b) En establiments ubicats dins dels eixos o zones comercials on es presta el servei de recollida comercial
porta a porta:

B

- El servei de recollida amb bujols, assimilable a recollida porta a porta, per a establiments generadors
singulars que generin un volum superior a 600 l/dia i inferior o igual a 900 l/dia de les fraccions orgànica i
resta conjuntes o un volum superior a 600 l/setmana i inferior o igual a 900 l/setmana de les fraccions
paper/cartró, vidre o envasos lleugers. Es condiciona aquesta recollida a aquelles fraccions per les quals
l’Ajuntament ofereixi el servei i sempre que ho avalin criteris tècnics.

A

- El servei de recollida convencional, assimilable a la recollida domiciliària, per a establiments que generin
un volum inferior o igual a 600 l/dia de les fraccions orgànica i resta conjuntes o un volum inferior o igual a
600 l/setmana de les fraccions paper/cartró, vidre o envasos lleugers.

x
d)

Fracció envasos: bujol/contenidor amb tapa groga (es condiciona aquesta recollida a que
l’Ajuntament ofereixi el servei i sempre que ho avalin criteris tècnics).
El compliment del decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.

Article 4t. No subjecció.
No estan subjectes al pagament del preu públic per la prestació dels serveis de recollida de residus comercials
i industrials assimilables als municipals:

1.

Els titulars d’activitats generadores de residus comercials i industrials assimilables als municipals que
acreditin que disposen de la validació de l’Ajuntament per a la utilització del servei privat de recollida
selectiva i/o sistema de logística inversa d’acord amb l’establert a l’art. 14.

2.

Els titulars d’activitats sense superfície declarada.

3.

Els titulars d’activitats generadores de residus industrials no assimilables als residus municipals.

Article 5è. Classificació de les activitats en funció dels residus generats.
1. Classificació per volum de residus generats i superfície de l’establiment o local:
a) Els establiments que generen un volum inferior o igual a 900 l/dia de les fraccions orgànica i resta
conjuntes, o un volum inferior o igual a 900 l/setmana de les fraccions paper/cartró, vidre o envasos lleugers,
en funció del tipus d’activitat i de llur superfície, es consideraran:
- Generadors mínims, si es tracta d’activitats desenvolupades per professionals –agrupacions de la secció
2a de les tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques- en establiments, locals, despatxos o en el
2
domicili habitual, de superfície inferior o igual a 25 m .
- Generadors petits si es tracta d’activitats empresarials –secció 1a- desenvolupades en locals,
2
establiments, despatxos, etc. amb superfícies de fins a 50 m i activitats professionals –secció 2a2
2
desenvolupades en locals, establiments, despatxos, etc. amb superfícies a partir de 25 m i fins a 50 m
inclòs.
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Article 3r. Obligats al pagament.
Són obligats al pagament del preu públic per la prestació de serveis de recollida de residus comercials i
industrials de característiques assimilables als municipals, les persones físiques o jurídiques, públiques o
privades, titulars de les activitats generadores dels mateixos, que resultin beneficiades per la prestació del
servei municipal, per haver-ne sol·licitat la prestació per no haver obtingut la corresponent validació de
l’Ajuntament per a la utilització del servei privat de recollida selectiva i/o sistema de logística inversa d’acord
amb l’establert a l’art. 14.

Data 14-12-2017

7. El servei de tractament dels residus és objecte de la taxa metropolitana de tractament de residus
municipals.
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6. Els establiments productors de les fraccions orgànica i resta hauran de gestionar les dues fraccions de
forma conjunta, ja sigui mitjançant el servei municipal de recollida, o mitjançant empreses privades de
transport de residus o sistemes de logística inversa.

B

5. En les zones on no existeixin contenidors de recollida domiciliària els establiments lliuraran les fraccions
utilitzant els bujols/contenidors o sistema de bosses, en funció de la modalitat de recollida implantada i el
volum de generació de residus.

A

4. Els establiments hauran de facilitar a l’Ajuntament informació sobre el volum de generació de residus per
determinar la classificació de generador que els hi correspongui.

- Generadors mitjans, si es tracta d’activitats empresarials –secció 1a- i activitats professionals –secció 2a2
2
desenvolupades en locals, establiments, despatxos, etc. amb superfícies a partir de 50 m i fins a 250 m .

GRUP DE
CLASSIFICACIÓ

TIPUS DE FRACCIONS

TIPUS D’ACTIVITAT

Grup A

Resta

Professional i empresarial no classificat

Grup B

Resta i paper-cartró

Comerç tèxtil i oficines

Grup C

Resta, paper-cartró, vidre i envasos

Serveis d’oci, lleure i bars

Grup D

Resta, orgànica i paper-cartró

Comerç alimentari

Grup E

Resta, orgànica, paper-cartró, vidre i envasos

Serveis amb restauració

EPÍGRAFS

GRUP A. Generadors de resta
Activitats professionals -secció 2ªActivitats empresarials -secció 1ªServeis Administratius

849.3

Data 14-12-2017

CLASSIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS
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2. Classificació per fraccions residuals generades:

Pàg. 29-53

El residus generats per l’activitat hauran d’ésser separats obligatòriament en origen amb contenització
específica.
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b) Els establiments d’activitats empresarials –secció 1a- i activitats professionals –secció 2a- que generen un
volum superior a 900 l/dia de les fraccions orgànica i resta conjuntes o un volum superior a 900 l/setmana de
les fraccions paper/cartró, vidre o envasos lleugers, amb independència de llur superfície, es consideren grans
generadors.

A

- Generadors importants, si es tracta d’activitats empresarials –secció 1a- i activitats professionals –secció
2
2a- desenvolupades en locals, establiments, despatxos, etc. amb superfícies de més de 250 m .

GRUP B. Generadors de resta i paper-cartró
Comerç majorista de productes tèxtils

613

Comerç minorista tèxtils, pell i calçat

651

Farmàcies i venda perfumeria i cosmètica

652

Comerç minorista articles llar i construcció

653

Comerç minorista vins i begudes

645

Estancs, loteries

646.1 - 982.1

Comerç minorista béns usats

656

Altre comerç minorista

659

Serveis telefònics i altres

761

Instal·lacions i muntatges

504

29

B

Activitats industrials generadores de resta assimilable a residu
municipal

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Activitats empresarials no classificades en d'altres grups

Salons bellesa i estètica

972

Editorials i arts gràfiques

474-476

Serveis financers

811 - 812 - 819 - 831

Entitats d'assegurances

821 - 822 - 823 - 832

Serveis de promoció immobiliària

833

Serveis de gestió propietat immobiliària

834

Agències de viatges

755

Serveis de publicitat i rel. públiques

844 - 845 - 846

Serveis fotogràfics i fotocopiadores

973.1- 493

Consultoris mèdics

942.1 - 942.9 - 943 - 944

Clíniques veterinàries

945

Serveis jurídics, tècnics, comptables

841 - 842 - 843

Serveis administratius

847-849.1-849.2-849.4-849.5-849.6-849.7-849.8-849.9

Biblioteques i Museus

966

Centres d'ensenyament sense menjador

931.3 - 932 - 933

Ràdio, televisió i telecomunicacions

761 - 964

Altres hostalatges sense bar

681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687

Oficines d’Administracions i entitats públiques sense menjador

A

501.3-505
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Acabats d'obra

Pàg. 30-53

EPÍGRAFS
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CLASSIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS

965.1 - 965.2 - 965.5

Sales de ball i discoteques

969.1

Activitats de joc, recreatives

969.2 - 969.3 - 969.4 - 969.5 - 969.6 - 981

Instal·lacions esportives, gimnasos

942.2 - 967.1 - 968.1

Cinemes

963.1

Bars, cafeteries, gelateries, orxateries

672 – 673 – 674 – 675 - 676

Altres hostalatges amb bar

681 – 682 – 683 – 684 – 685 – 686 - 687

Activitats industrials generadores de resta, envasos, vidre i
paper-cartró
Oficines d’Administracions i entitats publiques amb bar
Centres de negocis, sense generació d’orgànica

GRUP D. Generadors d'orgànica, resta i cartró
Comerç minorista de productes alimentaris

641 - 642 - 643 - 644 - 647

Comerç minorista de flors, plantes

659.7

Supermercats i similars

661.1 - 661.2 - 661.3 - 662.1 - 662.2

30
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Espectacles teatrals, musicals i taurins

B

GRUP C .Generadors de resta, envasos, vidre i cartró

Data 14-12-2017

Activitats industrials generadores de resta i paper-cartró

CLASSIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS

EPÍGRAFS

Activitats industrials generadores d’orgànica, resta i cartró

Hospitals i centres sanitaris

941.1 - 941.2

Assistència i serveis socials amb residència

951

Col·legis majors i residències estudiants amb menjador

935.1 - 935.2

Centres d'ensenyament amb menjador

931.1 - 931.2 - 931.4 - 931.5

Activitats industrials generadores de totes les fraccions
Oficines d’Administracions i entitats públiques amb menjador
Centres de negocis, amb generació d’orgànica

Les activitats corresponents al sector públic s'assimilaran en el grup corresponent per raó de la superfície i
fraccions de residus generades.

Article 6è. Agrupació d’activitats.

1. Els locals en què s’exerceixen conjuntament diverses activitats empresarials o professionals podran
sol·licitar l’agrupació, a efectes d’una única liquidació del preu públic, al titular de l’activitat a la que
correspongui major coeficient per raó de les fraccions de residus generades.

Pel que fa a les galeries comercials i/o d’alimentació o els centres privats d’alimentació, centres comercials o
edificis d'oficines, cada activitat es considerarà com independent, llevat que pel volum i la quantitat de residus
generats pel conjunt de les activitats, els serveis municipals considerin que és necessari una gestió conjunta
dels residus generats. En aquest cas, caldrà regularitzar la situació mitjançant l’agrupació d’activitats.

Les agrupacions es sol·licitaran a l’Institut Municipal d’Hisenda (IMH), mitjançant una declaració específica o
bé presentant una sol·licitud a qualsevol Registre municipal, a l’atenció de l’IMH, fins al primer dia del mes
anterior a l’inici del període de cobrament en voluntària. Les agrupacions sol·licitades amb posterioritat, tindran
efecte per l’exercici següent.

2. Quan un mateix titular desenvolupi diverses activitats en un mateix local pagarà el preu públic en un únic
rebut que tindrà com a referència l’expedient que correspongui a l’epígraf d’activitat amb major coeficient per
raó de les fraccions residuals generades. El tipus de productor s’establirà a partir de la superfície total del local
en el qual s’hagin donat d’alta les diverses activitats, cadascuna d’elles amb el grau d’afectació de la
superfície que hagi estat declarada per l’interessat en els models d’alta presentats davant de l’AEAT o en la
pertinent autoliquidació del preu públic en el moment de l’inici, que es tramita mitjançant el web de l’IMH.

Pàg. 31-53
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Restaurants i càterings

Data 14-12-2017

681 - 682 - 683
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Hotels amb restaurant
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A

GRUP E. Generadors d’orgànica, resta, paper, cartró, envasos i
vidre

31

B

Aquest tipus d’agrupació es produirà d’ofici, sense que l’interessat n’hagi de fer una sol·licitud expressa. En el
supòsit que durant l’any s’iniciïn noves activitats en el mateix local o bé en cessi alguna de les incloses a

Article 7è. Quantia.

La quota anual corresponent als establiments que generen un volum inferior o igual a 900 l/dia de les fraccions
orgànica i resta conjuntes o un volum inferior o igual a 900 l/setmana de les fraccions paper/cartró, vidre o
envasos lleugers, es determinen en funció de:
a. El volum dels residus generats, calculat indiciàriament a partir de la superfície dels locals, establiments,
despatxos i altres on s’exerceix l’activitat, en raó de la qual es classifiquen en generadors mínims, petits,
mitjans i importants, d’acord amb allò previst en l’article 5è, apartat 1r.
b. La composició de les fraccions de residus generades, determinada indiciàriament a partir dels epígrafs
d’activitats, en raó dels quals es classifiquen en grups A, B, C, D o E, d’acord amb allò previst en l’article 5è,
apartat 2n.

Generadors mínims, petits, mitjans i importants

Preu (IVA no inclòs)
Grup

Generador

Mínim

Petit

Mitjà

Important

Preu base

99,11 €

136,45 €

161,81 €

322,39 €
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Coeficient

32

B

Tipus d'activitat

Pàg. 32-53

Les agrupacions es podran sol·licitar a l’Institut Municipal d’Hisenda mitjançant una declaració específica fins
el primer dia del mes anterior a l’inici del període de cobrament en voluntària i haurà d’identificar tots els
titulars de les activitats allí instal·lades mitjançant el nom, raó social , NIF i número d’expedient atorgat per
l’Agència Estatal d’Administració Tributària al causar l’alta censal de l’activitat. Les agrupacions sol·licitades
amb posterioritat, tindran efecte per l’exercici següent.

CVE 2017045182

En el supòsit que, pel volum generat de residus pel conjunt d'activitats agrupades al centre de negoci, passés
a tenir la consideració de gran generador, la tributació que correspondrà, és aquella que es regula en aquesta
ordenança.

Data 14-12-2017

A aquests efectes, un centre de negocis és una empresa de serveis que posa a la disposició dels seus clients
espais físics de treball perfectament moblats i equipats, sales d'espera, de reunions, de formació i altres
espais (de restauració, menjador, office o similar) i diferents serveis d'allotjament a les empreses com són,
entre altres, els de recepció, secretariat, suport administratiu, assessorament i serveis d’oficina virtual.
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3. A efectes d’una única liquidació del preu públic, els centres de negoci podran sol·licitar l’agrupació de les
activitats empresarials i/o professionals exercides en les seves instal·lacions. En aquest cas, la liquidació es
girarà en un únic rebut al titular del centre de negocis que haurà de tributar per la totalitat de la superfície del
local i per les fraccions residuals generades que determina aquesta ordenança en el seu article 5.2.

A

l’agrupació, aquesta es modificarà en consonància a les noves dades, si bé, produiran efectes en l’exercici
següent aquelles modificacions que hagin d’operar amb posterioritat a la data de pagament del rebut de padró
o de la liquidació corresponent a l’exercici de la modificació.

1,0

136,45 €

161,81 €

322,39 €

Grup B

1,5

204,68 €

242,71 €

483,58 €

Grup C

2,0

272,91 €

323,63 €

644,77 €

Grup D

2,5

341,13 €

404,52 €

805,96 €

Grup E

3,0

409,36 €

485,43 €

967,16 €

2. La quota anual corresponent als establiments que generen un volum superior a 900 l/dia de la suma de les
fraccions orgànica i resta o un volum superior a 900 l/setmana de les fraccions paper/cartró, vidre o envasos
lleugers, considerats grans generadors, es determinen en funció dels bujols diaris recollits de la fracció resta i
pel cost d'entrega, reposició, manteniment i neteja (1 rentat intensiu i 2 mecànics) dels cubells o contenidors
destinats a la recollida de les fraccions selectives de matèria orgànica, vidre, paper/cartró i envasos lleugers.

3.Totes les tarifes van gravades amb l'impost sobre el valor afegit amb el tipus impositiu reduït.

Grans generadors
A) Per la fracció resta, per cada bujol, contenidor o autocompactador recollit.

Preu (IVA no inclòs)
- de 90 litres

2,13 EUR

- de 120 litres

2,87 EUR

- de 240 litres

5,65 EUR

- de 360 litres

8,59 EUR

- de 660 litres

15,77 EUR

- de 800 litres

19,09 EUR

- de 880 litres

21,02 EUR

- de 1000 litres

23,88 EUR

- de 1700 litres

40,57 EUR

- de 2200 litres

51,56 EUR

- de 3200 litres

81,15 EUR

- autocompactador (*)

387,82 EUR

(*) Respecte els autocompactadors, el preu públic només inclou la retirada i el transport dels residus a les
plantes de tractament. La recollida amb autocompactadors no comportarà per a l’Ajuntament el
subministrament, manteniment i neteja dels autocompactadors, que anirà a càrrec dels establiments als quals
es presti el servei.

A

322,39 €
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161,81 €

Pàg. 33-53

Activitats empresarials

99,11 €
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136,45 €

Grup A

1,0

Data 14-12-2017

Grup A
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Activitats professionals

33

B

B) Per cada fracció selectiva –matèria orgànica, vidre, paper/cartró i envasos lleugers- recollida, per cada bujol
o contenidor disposat (Aquests preus inclouen la recollida diària de la fracció orgànica i 3 vegades/setmana de
la resta de fraccions)

115,17 EUR/any

- de 660 litres

136,04 EUR/any

- de 800 litres

147,98 EUR/any

- de 880 litres

152,75 EUR/any

- de 1000 litres

157,52 EUR/any

- de 1700 litres

174,21 EUR/any

- de 2200 litres

181,38 EUR/any

- de 3200 litres

188,54 EUR/any

C) Per utilització del sistema de recollida pneumàtica amb boques internes exclusives.
La tarifa de la fracció orgànica s’assimila al cost/any de recollida de la fracció selectiva corresponent a un bujol
de 660 litres.
La tarifa de la fracció resta es determina en funció del nombre d’aspiracions addicionals necessàries per
garantir l’evacuació dels residus. El preu per aspiració s’assimila al preu de recollida de la fracció resta d’un
cubell de 660 litres de capacitat.

D) Per recollides puntuals o extraordinàries, preu per cada servei.
Independentment de la fracció que es reculli, s’aplicaran els preus definits a l’apartat A) per cada element de
contenització recollit.

Article 8è. Reduccions del preu públic.

a) Activitats de temporada: Les activitats de temporada sotmeses a llicències d’ocupació d’espais de domini
públic gaudiran d’una reducció del 50% de la tarifa corresponent, sempre que l’activitat esmentada sigui
exercida durant un període màxim de sis mesos.
b) Gestió de residus mitjançant transportistes i gestors privats de residus. Les tarifes del preu públic podran
ésser objecte de reduccions quan els titulars d’activitats generadores de residus comercials i industrials
assimilables als municipals acreditin que per alguna de les fraccions generades disposen de la validació de
l’Ajuntament per a la utilització del servei privat de recollida selectiva i/o sistema de logística inversa d’acord
amb l’establert a l’art. 14.
Pels establiments que no siguin grans generadors, la reducció del preu públic consistirà en una reducció del
coeficient en funció de cadascuna de les fraccions recollides selectivament.
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106,20 EUR/any

- de 360 litres

Pàg. 34-53

- de 240 litres

CVE 2017045182

97,87 EUR/any

Data 14-12-2017

- de 120 litres
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90,69 EUR/any

B

- de 90 litres

A

Preu (IVA no inclòs)

0,25

Orgànica- Resta

1,75

Resta

1,00

Per obtenir la reducció, en cas que una activitat sigui productora de les fraccions orgànica i resta, haurà de
lliurar a operadors privats o mitjançant sistemes de logística inversa les dues fraccions separadament.

Pels establiments considerats grans generadors, donat que les tarifes del preu públic esdevenen del servei
prestat, les seves liquidacions no estaran condicionades a l’aplicació de coeficients reductors.

c) Programa de col·laboració en el marc del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. Gaudiran d’una reducció
del 10% sobre les tarifes resultants les entitats i empreses de Barcelona que l’any 2017 van implementar un
pla d’acció en el marc del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona 2012-2022, per una de les
dues vies següents:
-

Els signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat amb un pla d’acció de sostenibilitat publicat,
vigent i implementat al llarg de l’any 2017. En el cas dels centres educatius, han de tenir un pla d’acció
vigent el curs 2017-2018, en el marc del programa Barcelona Escoles + Sostenibles. En totes les altres
organitzacions, el pla d’acció ha d’haver estat publicat abans del 30 de juny de 2017.

-

Les activitats econòmiques i professionals associades a una associació, gremi o col·legi professional
signant del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat que van declarar l’adhesió al pla d’acció de
sostenibilitat de la seva entitat associativa i van implementar les accions proposades al llarg de l’any 2017.

L’adhesió al pla de sostenibilitat ha d’haver estat declarada per l’associat beneficiari abans del 31 de juliol de
2017, a través de formulari web o formulari en paper enviat per l’entitat als seus associats. La pertinença
d’aquestes activitats econòmiques i professionals a la corresponent associació, gremi o col·legi professional
ha d’haver estat certificada per la seva entitat abans del 31 de juliol de 2017 mitjançant un llistat dels socis que
s’han adherit al pla.

En el cas de cadenes d’establiments, franquícies, centres comercials, grups empresarials, gremis, eixos
comercials i associacions, encara que estiguin associats a una entitat de nivell superior, han d’haver
desenvolupat un pla d’acció propi per tal que els establiments que en formen part s’hi hagin pogut adherir i
gaudeixin de la reducció del preu públic.

La reducció no s’aplicarà als titulars d'activitats que hagin estat objecte de dues sancions fermes en el darrers
dotze mesos per incompliment de la normativa sobre residus.

d) Usuaris del Punt Verd de Mercabarna. Totes aquelles activitats que acreditin l’ús del Punt Verd de
Mercabarna pel lliurament de les fraccions resta, orgànica, paper-cartró i envasos, i que així ho sol·licitin,
podran gaudir de la reducció associada al coeficient de la fracció residual corresponent. La documentació
haurà de ser presentada, dintre dels dos primers mesos de l’any en curs, a qualsevol Registre municipal a
l’atenció de l’Institut Municipal d’Hisenda. No s’acceptaran les acreditacions presentades fora d’aquest termini.
La documentació es renovarà anualment.
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0,50

Vidre

Pàg. 35-53

Envasos
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0,50

Data 14-12-2017

Paper-Cartró

A

Reducció coeficient
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Fracció Recollida Empresa Homologada
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e) Activitats professionals exercides des de domicili. Els titulars d’activitats professionals, classificats com a
2
productors mínims -amb una superfície d’activitat igual o inferior a 25m -, que desenvolupin llur activitat

professional en el seu domicili d’empadronament, a títol individual i sense personal depenent gaudiran d’una
reducció del preu públic del 100% de la tarifa corresponent.

1.
El preu públic es gestiona a partir de la llista de cobrament que es formarà anualment i que estarà
constituïda pel cens comprensiu dels obligats al pagament i activitats definits a l’article 3r i 5è d’aquesta
regulació, llevat les activitats corresponents als grans generadors.
2.
El contingut, la formació, aprovació i notificació de la llista de cobrament s’efectuarà d’acord amb les
normes establertes a l’Ordenança fiscal general respecte dels padrons, matrícules i registres.
3.
Els obligats al pagament, en el termini del mes següent a la data d’inici de l’activitat o d’inici de la
utilització del servei han de practicar l’autoliquidació de la quota corresponent a la primera meritació. A tal
efecte, podran practicar-la a les oficines de l’Institut Municipal d’Hisenda o, alternativament, mitjançant el canal
telemàtic habilitat a la web de l’Institut Municipal d’Hisenda (http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda). Així
mateix, manifestaran les dades de la seva producció de residus, amb la finalitat de verificar l’adequació de les
classificacions d’activitats per volums i fraccions de residus, així com les tarifes que s’aprovaran anualment.
En el supòsit que la gestió dels residus generats es realitzi a través d’empreses privades de transport de
residus o sistemes de logística inversa, hauran d’acreditar l’esmentada gestió segons s’estableix en els
articles 4t i 8è d’aquesta secció.
En el cas que l’Administració no pugui confeccionar l’autoliquidació, l’obligat al pagament haurà de presentar
la declaració corresponent per a la liquidació del preu públic per part de l’Administració.
4.
D’acord amb allò establert a l’apartat 6è de l’article 27è de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
electrònic dels ciutadans als serveis públics, per obtenir l’autoliquidació del preu públic hauran d’utilitzar els
mitjans telemàtics a través del web de l’Institut Municipal d’Hisenda (www.bcn.cat/hisenda):
a)

Els professionals que representin als obligats al pagament.

b)

Les persones jurídiques.

5.
Els obligats al pagament hauran de comunicar la baixa quan cessin en l’exercici d’una activitat, així com
les variacions, en el termini d’un mes des de la data en que es va produir el cessament de l’activitat o variació.
Els canvis dels domicilis d’activitats s’hauran de comunicar en el mateix termini, si bé, produiran efectes en
l’exercici següent al de la seva comunicació.
6.
La inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes al cens, resultants de les actuacions
d’inspecció o de la formalització d’altes o declaracions de variacions o baixes, es consideraran actes
administratius i significaran la modificació del cens esmentat.
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Article 10è. Gestió del preu públic dels generadors mínims, petits, mitjans, importants

CVE 2017045182

Igualment, en el supòsit de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes es liquidaran segons els
dies que s’hagi gaudit el servei, incloent aquell en què s'hagi produït el cessament esmentat. En aquest cas,
els subjectes passius podran demanar la devolució de la part de la quota corresponent als dies en els quals no
s'hagi exercit l'activitat.

Data 14-12-2017

En aquest supòsit, les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de dies que manquin per acabar l’any
natural, incloent-hi els de començament de l’exercici de l’activitat.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El període de pagament coincideix amb l’any natural i les quotes seran irreductibles excepte quan, en els
casos de la primera utilització del servei o inici de l’activitat, el dia de començament no coincideix amb l’any
natural.

B

L'obligació de pagar el preu públic neix amb la utilització del servei o l'inici de l'activitat, si no s’ha acreditat
l’obtenció de la validació de l’Ajuntament per a la utilització del servei privat de recollida selectiva i/o sistema
de logística inversa d’acord amb l’establert a l’art. 14.

A

Article 9è. Naixement de l’obligació i període de pagament.

A fi de comprovar el volum de residus comercials efectivament produïts per cada activitat, l’Ajuntament pot dur
a terme en qualsevol moment les inspeccions i controls de les activitats que consideri necessaris que serviran
com a prova per a l’estimació de la producció mitjana anual, i pel càlcul de les tarifes dels preus públics que
s’aprovaran cada any. Els titulars d’activitats classificades com a grans generadors que no estiguin d’acord
amb la liquidació practicada per l’Ajuntament podran sol·licitar la revisió de la mateixa, mitjançant inspecció
que es practicarà en presència de l’interessat o de qui designi.
Així mateix, l’Ajuntament podrà practicar les inspeccions i controls als establiments que tenen contractat un
servei de recollida privada o un sistema de logística inversa, El resultat negatiu d’aquestes inspeccions podrà
comportar, sense perjudici de les accions correctores que l’Ajuntament pugui prendre, que l’establiment s’hagi
d’acollir al servei de recollida selectiva comercial municipal i a la retirada de l’exempció o reducció del preu
públic.
Per acreditar la contractació d’un gestor privat per a la recollida d’oli vegetal, s’ha de disposar a l’establiment
d’una còpia del contracte en vigor amb una empresa de recollida autoritzada per l’Agència de Residus de
Catalunya o els comprovants de lliurament d’aquest residu a qualsevol punt verd de zona de la Ciutat.
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Article 12è. Facultats d’inspecció.

Pàg. 37-53

L’Administració municipal procedirà a liquidar semestralment el preu públic dels grans generadors.
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Tots els titulars d’activitats susceptibles de ser grans generadors hauran de complimentar l’Enquesta de
Generació de Residus, que els hi facilitarà la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (DSNGR). En
el cas que optin per gestionar la recollida mitjançant un servei privat de transport de residus o sistema de
logística inversa, acreditaran aquesta circumstància mitjançant la validació de l’Ajuntament per a la utilització
del servei privat de recollida selectiva i/o sistema de logística inversa d’acord amb l’establert en l’article 14è.

A

Article 11è. Gestió del preu públic dels grans generadors.

Transcorreguts els terminis de pagament en període voluntari, l’Ajuntament exigirà les quantitats per la via de
constrenyiment.

Article 14è. Acreditació del servei privat de recollida selectiva i/o sistemes de logística inversa.

1. Als efectes del reconeixement del supòsit de no subjecció contemplat en l’article 4t, apartat 1r, o del supòsit
de reducció contemplat en l’article 8è, lletra b), els establiments que vulguin acollir-se per primera vegada a un
servei de recollida privada o sistema de logística inversa hauran de presentar, prèviament a la implantació del
sistema:

-

Còpia d’un pre-contracte o oferta de servei amb una empresa de transport de residus que hagi realitzat la
comunicació prèvia i per tant estigui registrada per l’ARC, amb vigència durant l’any en curs, per a
cadascuna de les fraccions recollides, especificant el volum de la contenització proposada per a cada
fracció i la seva freqüència de recollida, on hi consti el codi de transportista i el codi d’agent o negociant en
el cas que exerceixi com a tal.

-

Certificat original emès per l’empresa de transport de residus conforme lliurarà cadascuna de les fraccions
recollides a plantes autoritzades per l’ARC per a la seva valorització o tractament final, amb indicació del
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Els obligats al pagament, generadors mínims, petits, mitjans i importants, poden domiciliar en entitat financera
el pagament dels rebuts de cobrament periòdic continguts a les llistes de cobrament, gaudint d’una bonificació
del 2% del seu import.

B

Per al pagament del preus públics pels serveis de recollida de residus comercials i industrials assimilables als
municipals cal atenir-se a allò que disposa la regulació general dels preus públics.

Data 14-12-2017

Article 13è. Procediments de recaptació.

La DSNGR verificarà la documentació aportada i, si procedeix, lliurarà a l’establiment la preceptiva validació
definitiva i donarà instruccions per que, en cas de disposar de recollida comercial municipal, es realitzi la
retirada dels bujols corresponents. En aquests casos es procedirà a l’aplicació de la exempció i/o reducció del
preu públic amb efectes des de la data de la retirada dels bujols per part del servei de recollida selectiva
comercial municipal.
En cas que la documentació aportada no s’ajusti a l’especificat en els paràgrafs anteriors i, per tant la DSNGR
no pugui procedir a la preceptiva validació definitiva, es comunicarà a l’establiment que s’haurà d’acollir al
servei de recollida selectiva comercial municipal. Es condiciona aquest servei a aquelles fraccions per les
quals l’Ajuntament l’ofereixi i sempre que ho avalin criteris tècnics.

2. En el supòsit que els establiments ja disposin de recollida mitjançant una empresa privada de transport de
residus o sistema de logística inversa, la DSNGR podrà sol·licitar la documentació acreditativa de:
-

El contracte amb vigència durant l’any en curs amb una empresa de transport de residus que hagi realitzat
la comunicació prèvia i per tant estigui registrada per l’ARC, per a cadascuna de les fraccions recollides,
especificant el volum de la contenització per a cada fracció i la seva freqüència de recollida, on hi consti el
codi de transportista i el codi d’agent o negociant en el cas que exerceixi com a tal.

-

Certificat original emès per l’empresa de transport de residus conforme lliura cadascuna de les fraccions
recollides a les plantes autoritzades per l’ARC per a la seva valorització o tractament final, amb indicació
de les plantes on porta cadascuna de les fraccions així com el codi del seu tractament final, d’acord amb
allò establert al decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
dels residus.

3. Els titulars d’activitats generadores de residus comercials i industrials assimilables als municipals que siguin
beneficiaris de la reducció o exempció del preu públic, hauran de comunicar amb un mes d’antelació a la
DSNGR, del cessament o canvi de transportista privat de residus o sistema de logística inversa.
4. L’Administració podrà comprovar en qualsevol moment que concorren les circumstàncies que van
determinar l’atorgament de la reducció i, si fos el cas, sens perjudici de les responsabilitats en què hagi pogut
incórrer l’obligat al pagament del preu públic per incomplir l’obligació abans referida, regularitzar la seva
situació.
Article 15è. Data de vigència.
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Còpia del contracte, acceptada per l’establiment, amb una empresa de transport de residus que hagi
realitzat la comunicació prèvia i per tant estigui registrada per l’ARC, amb vigència durant l’any en curs.,
especificant el volum de la contenització instal·lada per a cada fracció i la seva freqüència de recollida, on
hi consti el codi de transportista i el codi d’agent o negociant en el cas que exerceixi com a tal.

CVE 2017045182

-

Data 14-12-2017

L’establiment no podrà acollir-se a aquest sistema fins que la DSNGR verifiqui la documentació. En el cas que
la documentació presentada sigui correcta, la DSNGR informarà a l’establiment sobre la validació prèvia de la
seva sol·licitud. A partir de la data d’aquesta validació prèvia, l’establiment disposarà de 30 dies hàbils per
presentar, via registre, a la DSNGR la següent documentació:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’establiment pot iniciar el procés de sol·licitud de contractació d’un sistema de recollida privada o de logística
inversa en qualsevol moment de l’any, presentant aquesta documentació a qualsevol Registre municipal a
l’atenció de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (DSNGR) de Medi Ambient i Serveis UrbansEcologia Urbana.

A

nom de les plantes on aportaran cadascuna de les fraccions, així com el codi del seu tractament final,
d’acord amb allò establert al decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora dels residus.
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La present regulació començarà a regir l’1 de gener de 2018 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació o derogació.

