PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS COMERCIALS
I INDUSTRIALS ASSIMILABLES A MUNICIPALS DE BARCELONA 2018
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 14/12/2018

OBLIGATS AL PAGAMENT: Tots els titulars d'activitats generadores de residus assimilables a municipals (orgànic, resta,
paper-cartró, vidre i envasos) que utilitzin el servei municipal de recollida selectiva de residus.

1. CLASSIFICACIÓ D’ACTIVITATS (pàg. 28-31 del BOPB)
Generador mínim
•Les activitats professionals desenvolupades en espais que tinguin una superfície inferior o igual a 25 m2
•99,11 €/any (IVA no inclòs) (a)

Generador petit
•Les activitats empresarials que tinguin una superfície de fins a 50 m2
•Les activitats professionals desenvolupades en espais a partir de 25 m2 i fins a 50 m² inclòs.
•136,45 €/any (IVA no inclòs) (a)

Generador mitjà
•Les activitats empresarials i professionals que tinguin una superfície a partir de 50 m2 i fins a 250 m²
•161,81 €/any (IVA no inclòs) (a)

Generador important
•Les activitats empresarials i professionals que tinguin una superfície de més de 250 m²
•322,39 €/any (IVA no inclòs) (a)

Gran generador
•Els establiments que generin més de 900 l/dia de les fraccions orgànica i resta conjuntes o més de 900
l/setmana de paper-cartró, vidre i/o envasos, independenment de llur superfície.
•Tarifa en funció de les aixecades dels bujols de la fracció resta i pel número/volum de bujols disposats de les
altres fraccions selectives. (b) (pàg. 33)

2. CLASSIFICACIÓ PER FRACCIONS DE RESIDUS GENERADES (pàg. 29 i 33 del BOPB)
Grup

Coeficient
(c)

A

1

B

1,5

C

2

D

2,5

E

3

Fraccions generades
Resta
Resta i paper-cartró
Resta, paper-cartró, vidre i envasos
Resta, orgànica i paper-cartró
Resta, orgànica, paper-cartró, vidre i envasos

Activitats generadores
Professional i empresarial no classificat
Comerç tèxtil i oficines
Serveis d’oci, lleure i bars
Comerç alimentari
Serveis amb restauració

3. CÀLCUL DE TARIFES (pàg. 32 del BOPB)
Generador mínim, petit, mitjà i important:
•Liquidació resultant = tarifa segons superfície (a) x coef. classif. (c)

Gran generador:
•En funció dels bujols diaris recollits de la fracció resta i un cost fix anual, segons nombre i capacitat dels cubells
o contenidors destinats a la recollida de matèria orgànica, vidre, paper-cartró i envasos lleugers. (b)

4. AGRUPACIÓ D’ACTIVITATS (pàg. 31-32 del BOPB)


Quan un mateix titular desenvolupi diverses activitats en un mateix local pagarà el preu públic en un únic rebut.
Aquesta agrupació es produirà d’ofici, sense que l’interessat n’hagi de fer una sol·licitud expressa.



Els establiments/locals amb diferents activitats empresarials (sempre que tinguin la mateixa adreça, ja sigui amb el
mateix o diferents NIF), podran sol·licitar l’agrupació a efectes d’una única liquidació al titular de l'activitat a la què
correspongui major coeficient per raó de les fraccions residuals generades (p.e. un restaurant que estigui dins d’un
hotel explotat per un titular diferent).



Les activitats que es trobin dins de galeries comercials, centres comercials o edificis d’oficines es considera cada activitat
com a independent, llevat que els serveis municipals considerin que el volum i la quantitat de residus generats per raó
de l’agrupació d’activitats faci necessari un tractament conjunt.



Els centres de negocis podran sol·licitar l’agrupació de les activitats empresarials i/o professionals exercides en les seves
instal·lacions.

5. REDUCCIONS DEL PREU PÚBLIC

(pàg. 34 del BOPB)

Activitats de temporada
•Reducció del 50% sempre que l’activitat tingui una durada de menys de 6 mesos.

Gestió de residus mitjançant empreses privades (s’inclou la logística inversa)
•Reducció del coeficient (c) en funció de les fracciones recollides selectivament amb empresa privada: Papercartró 0,50; Envasos 0,50; Vidre 0,25; Orgànica-Resta 1,75 i Resta 1,00. Per obtenir la reducció, en cas que
una activitat sigui productora de les fraccions residuals orgànica i rebuig, haurà de lliurar a operadors privats
o mitjançant sistema de logística inversa les dues fraccions.
•Exempció del 100% si el titular acredita que disposa de la validació de l'Ajuntament per a la utilització del
servei privat de recollida selectiva i/o logística inversa per la totalitat de les fraccions residuals.
•Vegeu condicions d'acreditació del servei privat de gestió de recollida selectiva i/o sistema de logística inversa
(art. 14è, pàg. 37).

Programes de col·laboració en el marc del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
•10% de reducció de la liquidació total (si es tenen 2 sancions fermes en els 12 mesos anteriors, no s’aplicarà)
•Signants amb pla d’acció de sostenibilitat publicat, vigent i implementat al llarg de l'any 2017.
•Centres educatius del programa Escoles + Sostenibles amb pla d'acció (projecte) vigent el curs 2017-2018.
•Activitats econòmiques i professionals associades a associacions, gremis o col·legis professionals signants dels
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat adherides al pla d'acció 2017 de la seva entitat associativa i que van
implementar les accions proposades al llarg del 2017.

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. Per obtenir la reducció s’haurà d’acreditar anualment, dintre dels 2
primers mesos de l’any en curs, a qualsevol registre municipal, a l'atenció de l'Institut Municipal d'Hisenda.
Activitats professionals exercides al domicili (sup. activitat ≤ 25 m 2) i sense personal
depenent
•Reducció del 100%.

6. EXEMPLES PRÀCTICS
Exemple 1
•Farmàcia o Hostal sense bar (grup B) amb superfície a partir de 50 m2 i fins a 250 m² (generador
mitjà).
•Quota: 161,81 x 1,5 = 242,72 €/any.
•Amb bonificació del 10% per ser signant de l’Acord Cívic: 218,55 €/any (IVA no inclòs)
Exemple 2
•Hotel amb restaurant (grup E) amb superfície >250 m2 (generador important) i recollida privada
de paper-cartró i vidre.
•Quota: 322,39 x (3-0,5-0,25) = 725,38 €/any
•Amb la bonificació del 10% per ser signant de l’Acord Cívic: 652,84 €/any (IVA no inclòs)
Exemple 3
•Hospital amb restaurant, gran generador (1 bujol 800 l Resta, 2 bujols de 360 l Orgànica, 3 bujosl
de 360 l Paper i cartró i 1 bujol de 240 l vidre).
•(800 l Rebuig; 19,09 €/dia x 365 dies/any)+ (360 l Orgànica; 2 x 115,17 €/any) + (360 l P/C; 3 x
115,17 €/any) + (240 l Vidre; 2 x 106,20 €/any) = 7.756,10 €/any.
•Amb la bonificació del 10% per ser signant de Barcelona + Sostenible (Agenda 21) amb pla d’acció
aprovat: 6.980,49 €/any (IVA no inclòs)

7. CONTACTE
Per a qualsevol consulta relacionada amb la liquidació dels Preus Públics i/o la Declaració de Residus Municipals dirigiu-vos
a l’Institut Municipal d’Hisenda (Ajuntament de Barcelona), a l’Av. Litoral, 30 (Torres Mapfre).
Horari d’atenció al públic:
25/09 a 23/06 de dilluns a dijous de 08:30h a 14:00h i de 15:30h a 17:00h, i divendres de 08:30h a 14:00h.
24/06 a 24/11 de dilluns a divendres de 08:15h a 14:15h.
Per a més informació, truqueu al telèfon 010.
http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/ca/
BOPB - Preu públic 2018, Annex III
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&12/022017023865.pdf&1

Agència de Residus de Catalunya (ARC):
http://www.arc.cat/ca/aplicatius/transportistes/cgr_consulta_transport.asp
Tel.: 93 567 33 00 - Atenció especialitzada: 900 900 408

