
 

 

 

� 4.4)  PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDU S  D’ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES  

 

1. Introducció i activitats afectades  
 
D’acord amb la Llei 15/2003 de 13 de juny reguladora dels residus, els comerços estan obligats 
a gestionar, tenir i eliminar els residus que produeixen. Aquests poden optar pel preu públic 
que ofereixi l’Ajuntament en les característiques i condicions que imposi o bé gestionar-los 
adequadament a través de gestors privats. En cas que opti per aquest hauran de ser totes les 
fraccions de residus o bé incloent-les en el preu públic per les fraccions no cobertes pel gestor 
de residus. 
 
Es tracta del preu públic al que, si no sol·liciten el contrari per petició escrita, s’adhereixen totes  
activitats econòmiques, comercials i professionals que operen a Cunit. Les que optin per a un 
gestor propi haurà de ser per a totes les fraccions,  tot i que hauran de costejar forçosament la 
recollida de la fracció resta o rebuig, i s’inclouran en el grup 0. Els preus públics s’estableixen 
per empreses amb seu social a Cunit, però també s’hi podran incloure les empreses foranies 
que així ho desitgin, adherint-se en el grup 6 de les tarifes, donant-se d’alta del servei,  
liquidant la fiança i els preus inclosos en la tarifa corresponent.  
 
En funció de la tipologia de l’activitat i dels residus les tarifes s’estructuraran en 6 grups, les 
quals s’estructuren en funció del tipus de residu, superfície del local i si es tracta d’activitats del 
municipi o foranies.  
 
La distribució de les activitats en els diferents grups de residus que inclouen les tarifes 
l’efectuarà l’Ajuntament a través de la Regidoria de Medi Ambient. Els comerços existents a 
l’hora d’aprovar aquest preu públic se’ls inclourà en el grup que es consideri en funció de les 
visites efectuades i de les dades en matèria de residus que te la regidoria, als quals se’ls 
notificarà i podran al·legar el que creguin oportú. En les activitats que es donin d’alta posterior a 
l’entrada en servei d’aquest preu públic, s’efectuarà una visita per part d’un educador ambiental 
de l’Ajuntament, en la que s’informarà de la gestió de residus que efectua l’Ajuntament, 
s’indicarà com haurà de tractar els residus i en ella es fixarà a quin grup s’inclourà l’activitat 
corresponent.   
 
2. Característiques  
 
Els grups s’estableixen en funció dels residus que produeixen les activitats. Aquestes es 
diferencien en 4 grups; grups 0, 1 i 2 per les activitats amb domicili social a Cunit i grup 3 per 
les activitats sense establiment, autònoms o empreses i autònoms foranis. 
 

a) GRUP 0. Bàsic: Productors de fracció de rebuig i recollida selectiva en  petites 
quantitats. 

Comerços, activitats professionals o econòmiques, que generen fracció de rebuig o recollida 
selectiva clàssica (paper/cartró, envasos i vidre) en petites quantitats, similar a l’ús 
domèstic. També s’inclouen en aquest grup les activitats que s’adhereixin a un gestor privat 
per a totes les fraccions selectives de residus que produeixen. Són comerços en els que no 



 

 

es realitza la recollida domiciliària de paper/cartró i envasos, donada la poca quantitat de 
residus generats. 

 
S’inclou en la tarifa corresponent la utilització dels contenidors de fracció de rebuig (gris) i 
els de recollida selectiva clàssica, ja siguin de superfície o be soterrats. També dóna dret a 
l’entrada a la Deixalleria del Parc Mediambiental, per dipositar residus en petites quantitats 
de: piles, fluorescents, bombetes, tòners, cartutxos de tinta, residus electrònics i 
electrodomèstics.  

 
b) GRUP 1. Recollida domiciliària de paper- cartró i envasos. 

Inclou les empreses, comerços i professionals, que generen regularment residus, i en 
suficient quantitat, per tal d’estar inclosos dins de la recollida domiciliària de paper/cartró i 
envasos.   

 

S’inclou en la tarifa corresponent la utilització dels contenidors de fracció de rebuig (gris) i la 
recollida domiciliària de les fraccions de paper/cartró i envasos. Poden utilitzar també els 
contenidors verds de vidre de la via pública, ja siguin soterrats o de superfície. També dóna 
dret a l’entrada a la Deixalleria del Parc Mediambiental, per dipositar residus en petites 
quantitats de: piles, fluorescents, bombetes, tòners, cartutxos de tinta, residus electrònics i 
electrodomèstics.  

 

c) GRUP 2. Productors d’orgànica. 
Empreses, comerços, bars, restaurants, hotels i altres empreses que produeixen residus 
orgànics. Inclou també la recollida domiciliària de paper/cartró i envasos i la utilització dels 
contenidors de rebuig i vidre situats a la via pública. El contenidor el subministrarà 
l’Ajuntament, però les reposicions per pèrdua, trencament o reposició aniran a càrrec dels 
titulars de l’activitat contra facturació mensual com un servei addicional al preu públic.  

 

S’inclou en la tarifa corresponent la utilització dels contenidors de fracció de rebuig (gris), la 
recollida domiciliària de les fraccions de paper/cartró i envasos i la recollida domiciliària de 
la fracció orgànica que produeixen. Poden utilitzar els contenidors verds de vidre de la via 
pública, ja siguin soterrats o de superfície. També dóna dret a l’entrada a la Deixalleria del 
Parc Mediambiental els següents residus: piles, fluorescents, làmpades, tòners, cartutxos de 
tinta, residus electrònics, electrodomèstics i olis vegetals.  

 
 
3. Tarifes.  
 

d) Establiments amb local d’activitat. 
 



 

 

Les activitats amb domicili social a Cunit tributaran pel servei que se’ls efectua en base a la 
tipologia de residus generats en base als grup descrits en el punt anterior i a la superfície total 
de l’establiment,  d’acord amb les següents tarifes: 
   

- GRUP 0  BÀSIC. 
 

Superfície  Import €  

Fins a 30 m² 125 € 

De 31 a 60 m² 175 € 

De 61 a 100 m² 225 € 

De 101 a 150 m² 260 € 

De 151 a 200 m² 300 € 

De 201 a 300 m² 375 € 

De 301 a 500 m² 450 € 

Més de 500 m² 525 € 

 
- GRUP 1 RECOLLIDA DOMILIARIA CARTRÓ I ENVASOS. 

 
Superfície  Import €  

Fins a 30 m² 190 € 

De 31 a 60 m² 250 € 

De 61 a 100 m² 325 € 

De 101 a 150 m² 350 € 

De 151 a 200 m² 400 € 

De 201 a 300 m² 550 € 

De 301 a 500 m² 700 € 

Més de 500 m² 850 € 

 
 

- GRUP 2. RECOLLIDA DOMICILIÀRIA ORGÀNICA, CARTRÓ I ENVASOS. 
 

Superfície  Import €  



 

 

Fins a 30 m² 250 € 

De 31 a 60 m² 335 € 

De 61 a 100 m² 500 € 

De 101 a 150 m² 650 € 

De 151 a 200 m² 775 € 

De 201 a 300 m² 1100 € 

De 301 a 500 m² 1375 € 

Més de 500 m² 1600 € 

 
Fora d’aquesta quota tributària es prestarà a aquestes activitats el servei d’entrada a la 
Deixalleria de la resta de residus que generin i que estan obligats a gestionar, com residus 
voluminosos, runes, fusta ,mobles de fusta, esporga vegeta, matalassos  i altres. Aquests 
residus es liquidaran mensualment, d’acord amb els preus que es detallen a continuació: 
 

Tipus de residu  Import €/ Kg (IVA. No inclòs)  
Voluminosos/esporga bruta 0,087 € / Kg 
Restes vegetals i esporga 0,023 € / Kg 
Fusta/mobles de fusta 0,040 € / Kg 
Runa 0,020 € / Kg 
Matalassos 0,422 € / Kg 
Pneumàtics 0,130 € / Kg 

 
Els imports són el resultat de la suma dels costos de manipulació, trituració, transport i 
eliminació. A tots els imports se’ls hi ha d’aplicar el corresponent IVA. 
 
Si es porten els residus de diverses fraccions barrejades, serà considerat com a 
voluminosos/esporga bruta i es facturarà com a tal.  
 
Els residus de ferralla, o d’aparells elèctrics i electrònics es poden portar sense limitació de 
quilograms i de forma gratuïta a la deixalleria, ja que aquests residus es valoritzen. 
 

e) Sense establiment comercial o de fora de Cunit. (grup 3) 
 
Els treballadors autònoms o empreses que no tinguin local d’activitat  i també aquelles 
empreses o autònoms que no tinguin domicili fiscal a Cunit, podran fer servir les instal·lacions 
de la Deixalleria del Parc Mediambiental per dipositar els residus que generin de la seva 
activitat, podran adherir-se al servei sense necessitat d’abonar una quota anual.  
 
Aquestes activitats hauran de donar-se d’alta del servei a l’Ajuntament, passaran a formar part 
del Grup 3, i només pagaran per aquells residus que hi dipositin. Mensualment, es farà la 
liquidació dels quilograms que hagin entrat d’acord amb la següent taula: 
 



 

 

Tipus de residu  Import €/ Kg (IVA. No inclòs)  
Voluminosos/esporga bruta 0,087 € / Kg 
Restes vegetals i esporga 0,023 € / Kg 
Fusta/mobles de fusta 0,040 € / Kg 
Runa 0,020 € / Kg 
Matalassos 0,422 € / Kg 
Pneumàtics 0,130 € / Kg 

 
A tots els imports se’ls hi ha d’aplicar el corresponent IVA. 
 

 

4. Normes particulars de gestió.  
 
1.- Constitueix el fet imposable del preu públic, la prestació del servei de recollida de residus 
provinents de locals o establiments on s'hi efectuïn activitats econòmiques (comercials, 
professionals, artístiques i de serveis) que s’acullin al servei que ofereix l’Ajuntament a 
través de l’empresa concessionària municipal d’acord amb la resta de les normes. 

 
2.- S’entendrà com residu comercial els residus municipals 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 
petites activitats manufactureres com la fusteria, alumini, confecció de tendals, etc. 
 

3.- La persona titular d’una activitat que genera residus comercials és responsable de la 
gestió dels seus residus i, per tant, de fer la separació dels diferents materials i mantenir els 
residus en condicions d’higiene i seguretat, segons les següents condicions: 

 

a) El comerç estarà obligat a la separació de les diverses fraccions de residus que 
produeixi. El no compliment de la normativa, podrà generar les corresponents sancions, de 
conformitat amb el Reglament de Residus. 

 

b) Els establiments que es dediquin a hostaleria i/o restauració hauran de tenir els seus 
propis contenidors dins del local, d’acord amb el Decret Legislatiu 1/2009 i treure’l al carrer 
en l’horari que estableixi el reglament corresponent. 
 
c) La recollida selectiva de paper – cartró i envasos s’efectuarà domiciliàriament en els 
grups 1 i 2, mentre que el grup 0 podrà utilitzar els contenidors de la via pública. La recollida 
de vidre i de rebuig s’efectuarà en els contenidors situats al carrer. 
 
d) Tots els residus que no siguin susceptibles de deixar en contenidors de recollida selectiva 
procedents de l’activitat econòmica s’hauran de portar a la deixalleria del Parc 
Mediambiental. 
 



 

 

4.- El preu públic s’acredita: 

a) En el moment d’inici de l’activitat econòmica o registre d’alta a efectuar a l’Ajuntament. 

b) Quan els serveis tècnics de l’Ajuntament, d’ofici o a instància de part, realitzin acta de 
comprovació de la llicència municipal d’obertura. 

c) En cas que aquesta no hagi estat sol·licitada, en el moment de l’inici de fet de l’activitat. 

d) Si l’activitat ja s’estava exercint, a partir de l’inici de la prestació del servei. 

 

5.- Serà necessària sempre la prèvia notificació d’inclusió en el padró. 

Caldrà la justificació de la prestació del servei per  tercers gestors de residus, a l’efecte  de 
no ser inclosos en l’esmentat padró per a la qual cosa s’haurà de presentar la documentació 
justificativa que és disposi. 

 
Els establiments inclosos en les tipologies del grup, 2 o 3 que tinguin un gestor de residus 
per la prestació del servei de manera parcial, només per al residu que generi directament 
l’activitat principal; es podrà acollir a la prestació del servei liquidant el preu públic per la 
resta de residus, incloent-lo en els grups 0 o 1, en funció de la tipologia dels residus que 
generi i vindrà determinat per l’Ajuntament. 
 
6.- Aquest preu públic és indivisible, s’exigirà a persones físiques o jurídiques que figurin 
d’alta en el padró com a contribuents el primer de gener de cada any. En el cas d’altes 
noves es realitzarà el pagament pel període de trimestres que restin per finalitzar l’any, des 
del moment de la seva alta, incloent-hi el trimestre en que aquesta es merita. Aquest 
pagament es farà efectiu mitjançant autoliquidació en el moment de presentar la sol·licitud 
de llicència de l’activitat corresponent. 

 

En el cas de les baixes d’activitat es prorratejarà per trimestres, inclòs el que es cursa la 
baixa. En el canvi de nom aquest s’efectuarà a partir del trimestre següent  a aquest canvi 
de titularitat. 

 

7.- El cobrament de les quotes corresponents a l'exercici en què es produeixi l'alta 
s'efectuarà, mitjançant notificació – liquidació. 
 

El cobrament de les quotes corresponents a l'exercici següent en que es produeixi l'alta, 
s'efectuarà anualment, mitjançant un rebut derivat de la confecció d’un padró o matrícula, i 
el període de cobrament en voluntària serà el comprès entre l’1 de setembre i el 30 
d’octubre. 

 



 

 

8.- Quan en un immoble s’hi exerceixi més d’una activitat amb càrrec a un mateix titular, 
aquest tributarà a raó de l’activitat més contaminant. En cas de que a l’immoble hi hagi més 
d’una activitat amb diversos titulars, cadascun tributarà a raó de l’apartat corresponent a 
l’activitat que exerceixi. Quan l’activitat s’exerceixi en més d’un local, cadascun dels quals 
estigui situat en diferents immobles, es tributarà per una quota per cadascun dels locals. En 
el cas de locals que estiguin contigus o es comuniquin  es computarà pel total de la 
superfície. 

 

9.- Als efectes d’aquest preu públic  la superfície imputada a cada activitat serà la que 
consta com a superfície total computable (tant la de l’activitat com dels seus magatzems 
adscrits),  en els fitxers que l’Agència Tributària tramet trimestralment, en relació a l’IAE o en 
el seu defecte, la que consti en l’expedient de concessió de la llicència municipal. 

 

10.- Els imports dels preus públics no es modificaran automàticament en base al IPC perquè 
poden estar subjectes a modificacions lineals de preus, subjectes al cànon de deposició de 
residus fixats per l’Agència de Residus de Catalunya i es detallaran en la modificació anual 
del preu públic.  

 

5. Disposició transitòria.  

 

Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra al BOP tenint la 
seva eficàcia condicionada a la posada en marxa del servei. 

 

 

6. 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 28 de maig de 
2009 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 129 de data 5 de juny de 2009, i el definitiu 
en el BOPT  núm. 172 de 27 de juliol de 2009. 

 

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 20 
d’octubre de 2011 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 246, de 25 d’octubre de 2011, i 
el definitiu en el BOPT  núm. 293 de 22 de desembre de 2011. 

 


