
 

 

 
 
3.21) TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE  RESIDUS SÒLIDS 
URBANS 
 
 
TARIFES 

 
1.- Per cada habitatge  122,95 € 

 
 
 
NORMES PARTICULARS DE GESTIÓ PER A AQUESTA TAXA: 
 

1.- Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de 
recollida domiciliària d'escombraries, brossa, andròmines, residus de recollida selectiva i 
altres residus sòlids urbans d'habitatges.  

 

2.- A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les 
restes i deixalles alimentàries o els detritus que procedeixen de la neteja normal de locals o 
d'habitatges i s'exclouen d'aquest concepte els residus de tipus industrial, les runes d'obres, 
els detritus humans, les matèries i els materials contaminats, corrosius, perillosos o els que 
la seva recollida o abocament requereixen l'adopció de mesures especials higièniques, 
profilàctiques o de seguretat. 

 

3.- No està subjecte a la taxa la prestació dels serveis següents: 

 

a) Recollida d'escombraries i residus no qualificats de domiciliaris i els urbans d'indústries. 

 

b) Recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals. 

 

c) Recollida de runes d'obres. 

 

4.a.- La taxa s'acredita i neix de l'obligació de contribuir des del moment en que s’iniciï la 
realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció 
obligatòria, a partir del mes següent a aquell que figuri com a data d’acabament de les 
obres, en el corresponent certificat de Final d’Obra. En cas que aquest no s’aporti, quan els 



 

 

serveis d'urbanisme de l'Ajuntament atorguin la llicència municipal de primera ocupació, en 
el moment en que s’inicia dita ocupació de fet, o quan es consideri caducada la llicència 
d'obres, de conformitat amb la normativa urbanística. 

 

4.b.- Aquesta taxa és indivisible i s'exigirà de les persones físiques o jurídiques que hi 
figurin en el padró com a contribuents el primer de gener de cada any.  No obstant, les 
noves altes es liquidaran pel període de mesos que restin per finalitzar l’any, des del mes 
següent al de la seva alta. 

 

4.c.- El cobrament de les quotes corresponents a l'exercici en que es produeixi l'alta 
s'efectuarà, mitjançant un rebut derivat de la confecció d’un padró o matrícula, i el període 
de cobrament en voluntària  s’iniciarà el 15 d’abril i finalitzarà: 
   El 15 de juny per al primer 50% del total del rebut 

   El 15 de novembre per al 50% restant 

 

5.- Tarifa reduïda 

 

 

S’estableix una reducció de la tarifa, amb un 20 % de bonificació en concepte d’ajut a 
famílies amb rendes baixes, sobre l’import de la taxa, acumulable a altres ajuts o 
subvencions que es puguin determinar, sempre que el conjunt de la unitat familiar no superi 
els següents ingressos bruts anuals: 

 

• 17.959,20 € per a famílies d’un sol membre (2 vegades el SMI) 
• 26.938,80 € per a famílies de 2 membres (3 vegades el SMI) 
• 31.428,60 € per a famílies de 3 membres (3,5 vegades el SMI) 
• 35.918,46 € per a famílies de 4 membres (4 vegades el SMI) 
• Per cada membre més de la unitat familiar s’incrementarà el límit d’ingressos 

en 0.5 vegades el SMI (salari mínim interprofessional) 
 

És requisit imprescindible per acollir-se a aquesta tarifa reduïda, fer un ús regular de les 
deixalleries municipals, acreditant un mínim de 10 entrades amb residus de recollida 
selectiva (paper-cartró, envasos, vidre, restes vegetals, roba, calçat i voluminosos) o 5 
entrades amb residus especials (piles, toners, tintes d’impressora, cd’s, olis, petits 
electrodomèstics o similars) 

 



 

 

Només es concedirà una reducció per unitat familiar i habitatge. 

 

Aquesta reducció serà deduïda de la fracció corresponent al primer 50% del total del rebut 
de l’exercici següent a aquell en que ha tingut lloc l’ús de la deixalleria.  

 
Només es comptabilitzarà, per assolir la tarifa reduïda, una entrada al dia, i aquesta serà vàlida 
sempre i quan els residus estiguin degudament separats.  
 
Tindran dret a la bonificació els titulars d’un habitatge a Cunit i que es donin d’alta 
anualment a l’OAC al Servei de Deixalleria per tenir dret a la tarifa reduïda, 
independentment de que estiguin empadronats o no al municipi. 

 

6.- Tarifa per excedent de runes 

 

La taxa de residus dóna dret a la utilització de la Deixalleria per portar tot tipus de residus 
urbans. Tot i això, s’estableix un límit mensual per a un residu en particular, com és la runa. 
Si es supera aquest límit, l’excedent es liquidarà mensualment d’acord amb la següent 
taula: 

 
Tipus de residu  Límit mensual €/ Kg excedent  
Runa 50 Kg 0,020 €/ Kg 

 

En aquest cas, al preu se l’hi ha d’aplicar l’IVA, i s’incrementarà anualment amb la evolució 
de l’IPC de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’Ordenança reguladora de les taxes de 
l’Ajuntament de Cunit. 

 

 

 

 

 

 

 

DILIGÈNCIA.- 

 



 

 

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 9 d’octubre de 
2006 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 238 de 17 d’octubre de 2006, i el definitiu en 
el BOPT núm. 292 de 22 de desembre de 2006. 

 

Aquesta ordenança  ha estat modificada segons acord de Ple celebrat el dia 18 de setembre 
de 2007 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 225 de data 27 de setembre de 2007, i el 
definitiu en el BOPT  núm. 284 de 10 de desembre de 2007. 

 

Aquesta ordenança  ha estat modificada segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 
2008 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 245 de data 22 d’octubre de 2008, i el 
definitiu en el BOPT  núm. 291 de 18 de desembre de 2008. 

 

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 
2009 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 240 de 20 d’octubre de 2009, i el definitiu en 
el BOPT núm. 290 de 18 de desembre de 2009. 

 

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 28 de gener 
publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 29 de 5 de febrer de 2010, i el definitiu en el BOPT 
núm. 67 de 22 de març de 2010. 

 

L’article 5 d’aquesta ordenança ha estat modificat, segons acord de Ple  celebrat el dia 14 
d’octubre de 2010 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 241 de 20 d’octubre de 2010, i 
el definitiu en el BOPT núm. 290 de 20 de desembre de 2010. 

 

Les normes particulars de gestió d’aquesta ordenança han estat modificades, segons acord 
de Ple en sessió realitzada el dia 20 d’octubre de 2011 publicant-se l’edicte inicial al BOPT 
246, de 25  d’octubre de 2011, i el definitiu en el BOPT núm. 293, de 22 de desembre de 
2011. 

 

 


