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ORDENANÇA MUNICIPAL NÚM. 22 
 

REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS 
COMERCIALS I INDUSTRIALS ASSIMILABLES ALS MUNICIPALS 

I PELS SERVEIS ESPECIALS DE NETEJA, RECOLLIDA I GESTIÓ D’ALTRES RESIDUS 
MUNICIPALS SINGULARS O ESPECIALS 

 
 
 Article 1r. Disposicions generals 
 
D’acord amb allò que disposen els articles 41, i següents, del Reial decret legislatiu 
2/2004, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
s’estableix el preu públic per la prestació del servei de recollida de residus 
comercials i industrials assimilables a municipals, definits per la Llei 15/2003 de 13 
de juny, de modificació de la Llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora dels residus i 
per la prestació de serveis especials de neteja, recollida i gestió d’altres residus 
municipals singulars o especials, tots ells de sol·licitud i recepció voluntària i prestats 
en el terme municipal en règim de concurrència amb el sector privat. 
 
 Article 2n. Objecte del preu públic 
 
1. Constitueix l’objecte del preu públic, la prestació del servei de recollida i transport 
fins als centres de tractament, per part dels serveis municipals, així com la seva 
eliminació, 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. 

a) Els establiments i locals on es fan activitats industrials, comercials, artístiques, 
professionals i de serveis, generadors de residus comercials i industrials assimilables 
als municipals, es classificaran, als efectes de l’aplicació del preu públic, en funció de 
les fraccions residuals generades i del volum dels residus generats, i hauran de 
lliurar els residus en la forma i condicions establertes per l’Ajuntament. 

b) Les modalitats de recollida selectiva de residus comercials i industrials 
assimilables són les establertes per l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Reus: 

b.1) Servei de recollida assimilable al domiciliari, per petits i mitjans 
generadors ubicats fora dels eixos comercials, on es presta el servei porta a 
porta. 
b.2) Servei de recollida porta a porta dels residus generats per comerços, 
oficines i serveis ubicats en carrers o eixos amb gran densitat comercial, encara 
que no es generi un volum de residus de rebuig superior a 300 litres/dia, i tots 
aquells establiments que, per les seves característiques, ubicació o tipologia del 
residu, requereixin aquest sistema de recollida per determinació dels serveis 
tècnics municipals. Els sistemes de recollida són: 
– Per a establiments de restauració, bars, restaurants i comerços d’alimentació, 
generadors de matèria orgànica amb contenerització interior i bujol diferenciat 
per la recollida del rebuig i de la fracció orgànica respectivament. 
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– Per a tots els comerços, oficines i serveis generadors de paper i cartró: 
recollida de la fracció, plegada i lligada arran de vorera. 

– Per als establiments comercials en general, generadors de paper i cartró, 
plàstics d’embalatges i rebuig: recollida de la fracció de cartró, plegada i lligada 
arran de vorera, la recollida del rebuig en contenidor verd i la fracció de plàstics 
en contenidor groc. 

– Per als establiments industrials, generadors de paper i cartró, lliurament a la 
deixalleria municipal o recollida porta a porta. 

– En contenidors groc i verd a la via pública, per a la recollida de les fraccions 
d’envasos i vidre, respectivament, llevat de que es tracti d’un generador 
singular de la fracció vidre. 
 
b.3) El servei de recollida selectiva a grans generadors de residus –més de 300 
litres/dia de rebuig de generadors singulars de les fraccions residuals de vidre, 
paper i envasos –més de 1.100 litres/setmana– per fracció, dels grans 
generadors de matèria orgànica –més de 120 litres/dia- i tots aquells 
establiments que per les seves característiques, ubicació o tipologia del residu, 
requereixin aquest sistema de recollida o per determinació dels serveis tècnics 
municipals, amb contenerització interior dels bujols per les fraccions recollides 
selectivament. Les condicions de la prestació d’aquest servei, caldrà que 
estiguin recollides per escrit en el document oficial de sol·licitud de serveis que 
facilitarà el Departament municipal de Medi Ambient, degudament conformat 
per les dues parts, la sol·licitant del servei i l’Ajuntament.  

c) La recollida de residus sòlids urbans d’habitatges situats fora de la zona de 
prestació obligatòria del servei de recollida domiciliària d’escombraries, es realitzarà, 
a petició de l’interessat, mitjançant contenerització interior i bujol diferenciat. 
 
2.- També constitueix l’objecte dels preus públics la prestació de serveis especials de 
neteja i de recollida, i gestió, d’altres residus municipals singulars o especials, 
d’acord amb les modalitats de prestació següents:  
– recollida de mobles i trastos vells a domicili  
– recollida de runes, banals i residus especials, en els punts verds o deixalleries 
– neteges especials  
– neteges de solars, i de runes i materials de la via pública 
– serveis especials de recollida 
– neteges de contenidors o bujols 
– reposicions de material de recollida i contenció 
– servei de neteja de pintades, graffitis i cartells  
 
 
 Article 3r. Obligats al pagament 
 
1.- Són obligats al pagament del preu públic definit a l’apartat 1. de l’article anterior, 
per la prestació de serveis de recollida de residus comercials i industrials de 
característiques assimilables als municipals, els titulars de les activitats generadores 
dels mateixos, persones físiques o jurídiques, tant públiques com privades, sempre 
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que no hagin acreditat la gestió de la recollida per un gestor autoritzat i homologat 
per l’Ajuntament, i que resultin beneficiats per la prestació del servei municipal. 

2.- Són obligats al pagament del preu públic definit a l’apartat 2.-de l’article anterior, 
per la prestació de serveis especials de neteja, recollida i gestió d’altres residus 
municipals singulars o especials, les persones físiques o jurídiques, tant públiques 
com privades, que els sol·licitin o que en resultin especialment beneficiades o 
afectades. 
 
 Article 4rt. Determinació del preu públic 
 
A) Petits i mitjans generadors. L’import dels preus públics per la prestació del servei 
de recollida de residus comercials i industrials assimilables ve determinat pel volum 
o quantitat de fraccions residuals generades, que figurin en la declaració de residus 
efectuada pel titular del lloc d’activitat. Mentre no es disposi de la declaració de 
residus de totes les activitats, l’import dels preus públics es calcularà per les 
activitats que no generin residus en volum superior als 300 l/dia, –petits i mitjans 
generadors– sobre la base de la unitat de local, agrupant-se en funció de les 
superfícies ocupades i per sectors d’activitat econòmica i per raó del tipus d’activitat 
desenvolupada, fraccions residuals generades i el seu volum. 

B) Grans generadors. L’import dels preus públics per la recollida dels residus 
comercials dels establiments generadors de les fraccions residuals de rebuig en 
volum superior als 300 l/dia, i de les fraccions paper-cartró, vidre i envasos, en 
volum superior als 1.100 l/setmana,–grans generadors–, ve determinat sobre la 
base de la quantitat de bujols o contenidors recollits, o bé, per la quantitat en volum 
o en pes de residu recollit, o bé, pel número d’elements de recollida sol·licitats.  

C) 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 considera 
com un local independent, llevat que el volum i la quantitat de residus generats a 
conseqüència de l’agrupació d’activitats, faci necessari un tractament conjunt 
mitjançant un punt de recollida, per raons tècniques o pròpies del servei, o a 
sol·licitud dels interessats. 

D) Els locals en què s’exerceixen conjuntament diverses activitats, pagaran el preu 
unitari corresponent a l’activitat que generi més fraccions residuals, aplicat sobre la 
totalitat de la superfície de l’establiment. 

E) Les activitats corresponents al sector públic, s’assimilaran en el grup corresponent 
per raó de la superfície i fraccions residuals generades.  

F) L’import dels preus públics per la prestació dels serveis especials de neteja, 
recollida i gestió d’altres residus municipals singulars o especials, ve determinat pel 
cost dels serveis prestats o activitat realitzada, determinada sobre la base de la 
quantitat en volum o en pes de residu recollit, el nombre d’elements de recollida o 
el temps invertit en la prestació del servei. 
 
 Article 5è. Tarifes 
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Totes les tarifes del preu públic que es detallen, estan subjectes a l’Impost sobre el 
Valor Afegit. 
1) Tarifes per la prestació del servei de recollida de residus comercials i industrials, 

assimilables als municipals, a petits i mitjans generadors. 

Les tarifes anuals per la prestació dels serveis de recollida de residus comercials dels 
petits i mitjans generadors, són les que a continuació es detallen, en funció de la 
superfície del local, establiment o despatx, del tipus d’activitat desenvolupada en el 
mateix i de les fraccions residuals generades, calculades multiplicant la següent 
tarifa bàsica pel corresponent coeficient corrector : 
 
TARIFA BÀSICA, IVA no inclòs: 
- Locals de menys de 50 m2 ............... 226,04 €/any 
- de 50 a menys de 150 m2 ............... 259,95 €/any 
- de 150 a menys de 300 m2 ...............293,86 €/any 
- a partir de 300 m2 ...............................327,76 €/any 
 

Epíg. Activitat 
Fracció 
residual 

Coef. 
correct. 

Tram 
Superfície 

Local 
Import 
anual 

1 Oficines i despatxos rebuig 0,67 1 menys de 50 m2 151,45 

2 Locals destinats a despatx o consulta  1,00 2 de 50 a menys de 150 m2 259,95 

 de professionals lliures  1,00 3 de 150 a menys de 300 m2 293,86 

   1,00 4 a partir de 300 m2 327,76 

3 Establiments comercials, excepte supermercats, rebuig i 1,25 1 menys de 50 m2 282,55 

 hipermercats i autoserveis sector alimentació paper/cartró 1,25 2 de 50 a menys de 150 m2 324,94 

4 Parada o lloc de venda del mercat  1,25 3 de 150 a menys de 300 m2 367,32 

   1,25 4 a partir de 300 m2 409,70 

5 Locals destinats a activitats industrials  1,25 1 menys de 50 m2 282,55 

6 Locals destinats a activitats de serveis no  1,25 2 de 50 a menys de 150 m2 324,94 

 compreses en la resta d'epígrafs i magatzems  1,25 3 de 150 a menys de 300 m2 367,32 

   1,25 4 a partir de 300 m2 409,70 

7 Centres de consulta i assistència mèdica, rebuig, 1,50 1 menys de 50 m2 339,06 

 C.A.P. i ambulatoris paper/cartró i 1,50 2 de 50 a menys de 150 m2 389,92 

8 Locals destinats a activitats d'ensenyament envasos 1,50 3 de 150 a menys de 300 m2 440,78 

 
i formació, col·legis i centres d’ensenyament 

sense servei de menjador escolar 
 1,50 4 a partir de 300 m2 491,64 

9 Establiments d'espectacles, sales de joc rebuig, 2,25 1 menys de 50 m2 508,60 

 i establiments recreatius paper/cartró, 2,25 2 de 50 a menys de 150 m2 584,89 

  envasos i 2,25 3 de 150 a menys de 300 m2 661,18 

  vidre 2,25 4 a partir de 300 m2 737,47 

10 Supermercats, hipermercats, autoserveis rebuig, 2,75 1 menys de 50 m2 621,62 

 sector alimentació orgànica, 2,75 2 de 50 a menys de 150 m2 714,86 

11 Hotels, fondes, pensions i similars paper/cartró, 2,75 3 de 150 a menys de 300 m2 808,10 

12 Centres hospitalaris envasos i 2,75 4 a partir de 300 m2 901,35 

13 
Col·legis, centres d'ensenyament amb servei de 

menjador escolar i 
vidre     

 resta d'allotjaments      

14 Establiments de restauració      
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Als llocs exteriors dels venedors ambulants dels mercats municipals, se’ls aplicarà la 
tarifa establerta pel tram 4 de l’epígraf 4 “parada o lloc de venda del mercat”, 
prorratejada pels dies d’activitat, sobre la base de 300 dies anuals. 
 
2) Tarifes per la prestació del servei de recollida de residus comercials i 
industrials, assimilables als municipals, a grans productors 
 
Les tarifes per la prestació dels serveis de recollida de residus comercials als grans 
generadors es determinen en funció de l’activitat que els genera, tipus de residu, 
capacitat i freqüència de recollida, més el cost del lliurament, reposició, 
manteniment i neteja, (un rentat intensiu i dos rentats mecànics anuals), dels bujols 
o contenidors destinats a la recollida de les diferents fraccions. 
 
Quan el servei de recollida no tingui el caràcter de continuat, originat per l’exercici 
d’una activitat econòmica, la tarifa serà la que resulti del tipus de residu, del bujol o 
contenidor emprat, i de la freqüència de la recollida. 
El càlcul per la fracció rebuig es fa, mitjançant la suma de la tarifa que a l’activitat li 
correspondria, segons el detall del quadre del punt 1) anterior, –TRAM FIX DE LA TARIFA-  
i de l’import que resulti d’aplicar les tarifes que es detallen a continuació a l’epígraf 
2.1., al volum de residus que excedeixi el límit dels 300 litres/dia, segons el tipus de 
bujol i freqüència de recollida que s’estableixi, –TRAM VARIABLE DE LA TARIFA-.  
 
El càlcul per la fracció orgànica, vidre, envasos i paper-cartró, es fa mitjançant la 
suma de la tarifa que a l’activitat li correspondria segons el detall del quadre del 
punt 1) anterior, –TRAM FIX DE LA TARIFA-, i de l’import que resulti d’aplicar les tarifes 
que, respectivament, es detallen a continuació en els epígrafs 2.2., 2.3., 2.4. i 2.5., –
TRAM VARIABLE DE LA TARIFA-.  
 
Quan el servei es presti mitjançant un punt de recollida que agrupi diverses activitats 
(art. 4rt C) la quota es calcularà aplicant a cada activitat la tarifa que li correspongui 
com a petit o mitjà generador, que es facturarà al titular de cada activitat, i, al 
responsable del punt de recollida agrupada, se li facturaran les tarifes del servei 
especial de recollida amb contenidors especials que hagi contractat.  
 
2.1. Fracció rebuig, per cada bujol recollit i per cada dia de recollida, IVA no 

inclòs: 
 de 120 litres ........................................................ 3,03 €/dia 
 de 240 litres ........................................................ 6,00 €/dia 
 de 360 litres ........................................................ 9,02 €/dia 
 de 700 litres ......................................................17,99 €/dia 
 de 1100 litres ...................................................27,12 €/dia 
 de 2400 litres .................................................. 27,42 €/dia (Càrrega Lateral) 
 de 3200 litres .................................................. 32,55 €/dia (Càrrega Lateral) 
 
2.2. Fracció orgànica, per cada bujol, IVA no inclòs: 
 de 120 litres .....................................................71,70 €/any 
 de 240 litres .....................................................94,20 €/any 
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 de 360 litres .................................................. 107,27 €/any 
 de 700 litres ................................................... 126,85€/any 
 de 1100 litres ............................................... 143,35 €/any 
 
2.3. Fracció vidre, per cada bujol amb tanca, IVA no inclòs: 
 de 120 litres .....................................................71,70 €/any 
 de 240 litres .....................................................94,20 €/any 
 de 360 litres .................................................  107,27 €/any 
 de 700 litres .................................................  126,85 €/any 
 de 1100 litres ..............................................  143,35 €/any 

 
2.4. Fracció envasos, per cada bujol, IVA no inclòs: 
 de 120 litres. .....................................................71,70 €/any 
 de 240 litres .....................................................94,20 €/any 
 de 360 litres .................................................. 107,27 €/any 
 de 700 litres .................................................. 126,85 €/any 
 de 1100 litres ............................................... 143,35 €/any 
 de 3200 ..........................................................358,24 €/any (Càrrega Lateral) 

 
2.5. Fracció paper-cartró, per cada bujol, IVA no inclòs: 
 de 120 litres .....................................................71,70 €/any 
 de 240 litres .....................................................94,20 €/any 
 de 360 litres .................................................  107,27 €/any 
 de 700 litres .................................................  126,85 €/any 
 de 1100 litres ..............................................  143,35 €/any 
 de 3200 litres .............................................. 358,24 €/any (Càrrega Lateral) 
 
3) Tarifes per la prestació dels serveis especials de recollida i gestió d’altres 
residus municipals singulars o especials. 
 
3.1. Servei de recollida de residus a les deixalleries 

3.1.1. Recepció de terres i runes 

3.1.1.1. particulars, amb accés a la instal·lació amb vehicle turisme o 
furgoneta pròpia, amb un màxim de 100 kg/dia ..... gratuït 

3.1.1.2. petits industrials i comerciants, euros/Tn, o segons vehicle, fins un 
límit de 2.000 kg/dia: 
 

 furgonetes mixtes fins a 1500 kg PMA............. .. 2,46 €/descàrrega 
 furgonetes mixtes entre 1500 i 3500 kg PMA ...7,23 €/descàrrega 
 camions fins a 7500 kg PMA ............................... 12,00 €/descàrrega  

 
3.1.1.3. petits industrials i comerciants que hagin obtingut llicència d’obres 
menors. 

 
 les dues primeres descàrregues ......................reducció 100% tarifa. 

 descàrregues restants ...............................................preu tarifa 3.1.1.2. 
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Per beneficiar-se de la reducció prevista en aquest apartat caldrà presentar 
l’original de la llicència d’obres menors o document substitutiu. 
 
3.1.2. Recepció de pneumàtics: 

 
3.1.2.1. particular amb accés a la instal·lació amb vehicle turisme o 
furgoneta pròpia, amb un màxim de 4 unitats sense llanta, i amb un màxim 
d’un lliurament mensual ........................................................... gratuït  

3.1.2.2. petits industrials i comerciants, fins a 30 primers pneumàtics 
semestrals  

de moto o turisme ............................................................ gratuït 
roda de motocicleta ............................................0,67 €/unitat 
roda de vehicle turisme .....................................1,54 €/unitat 
roda de vehicle camió .........................................7,23 €/unitat 
roda de vehicle tractor .................................... 12,00 €/unitat 
roda de vehicle obres públiques .................  14,41 €/unitat 
suplement per llanta ...........................................8,41 €/unitat 

 
Per beneficiar-se del descompte inicial, s’haurà d’acreditar que l’usuari del 
servei ha abonat el tram fix de la tarifa del preu públic, que li correspongui a 
la seva activitat, per la recollida de residus comercials o industrials 
assimilables a municipals. 

 
3.1.3. Recepció de fustes i/o residus voluminosos de fusta 

 
 3.1.3.1. particular amb accés a la instal·lació amb vehicle turisme o 
 furgoneta pròpia, amb un màxim de 70 kg ........................ gratuït 

 3.1.3.2. petits industrials i comerciants: 
 
 primeres 3 descàrregues semestrals .......................... gratuït. 
 A partir de més quantitat i amb un límit de 2000 kg/dia: 
 furgonetes mixtes fins a 1500 kg PMA................... 12,00 €/descàrrega 

furgonetes mixtes entre 1500 i 3500 kg PMA ..... 23,94 €/descàrrega 
camions fins a 7500 kg PMA..................................... 35,88 €/descàrrega 
 

Per beneficiar-se del descompte inicial, s’haurà d’acreditar que l’usuari del 
servei ha abonat el tram fix de la tarifa del preu públic, que li correspongui a 
la seva activitat, per la recollida de residus comercials o industrials 
assimilables a domèstics. 

 
3.1.4. Recepció de banals en massa, amb tractament com a rebuig, amb 
possibilitat d’incineració o barreja de residu 

 
Es considera residu banal en massa els residus produïts per l’activitat 
domèstica particular, els residus de comerços, oficines, serveis i altres 



 

AJUNTAMENT DE REUS 

HISENDA MUNICIPAL ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22 
 -2011- 

Pàgina  238 

generadors singulars, assimilables als municipals, així com els procedents de 
la neteja viària i dels espais verds, sense possibilitat de selecció. 

 
 3.1.4.1. particular amb accés a la instal·lació amb vehicle turisme o 
 furgoneta pròpia, amb un màxim de 70 kg ............................... gratuït 

 3.1.4.2. petits industrials i comerciants amb un límit de 2000 kg/dia: 
 

 furgonetes mixtes fins a 1500 kg PMA................. ..12,00 €/descàrrega 
furgonetes mixtes entre 1500 i 3500 kg PMA .. .. 23,94 €/descàrrega 
camions fins a 7500 kg PMA....................................  35,88 €/descàrrega 

 
3.1.5. Recepció de banals en massa, amb tractament com a rebuig, sense 
possibilitat d’incineració 

 
3.1.5.1. particular amb accés a la instal·lació amb vehicle turisme o 
furgoneta pròpia, amb un màxim de 70 kg ............................................gratuït 

3.1.5.2. petits industrials i comerciants, amb un límit de 2000 kg/dia: 
 furgonetes mixtes fins a 1500 kg PM ..................... 23,94 €/descàrrega 

furgonetes mixtes entre 1500 i 3500 kg PMA . ....47,82 €/descàrrega 
camions fins a 7500 kg PMA. .................................... 95,59 €/descàrrega 

 
3.1.6. Recepció de restes d’esporga, amb tractament com a fracció 
vegetal: 

 
3.1.6.1. particular amb accés a la instal·lació amb vehicle turisme o 
furgoneta pròpia, amb un màxim de 70 kg .............................................gratuït 

3.1.6.2. petits industrials i comerciants: 
 
primeres 3 descàrregues semestrals ...............................................gratuït. 

 
 A partir de més quantitat i amb un límit de 2000 kg/dia: 
 furgonetes mixtes fins a 1500 kg PMA......................6,00 €/descàrrega 
 furgonetes mixtes entre 1500 i 3500 kg PMA ..... 14,41 €/descàrrega 
 camions fins a 7500 kg PMA .................................... 23,94 €/descàrrega  
 

3.1.6.3. Transport propi a Planta de Botarell i descàrrega amb autorització de 
l’Àrea de Medi Ambient ..............................................19,99 €/Tn transportada  

 
Per beneficiar-se del descompte inicial, s’haurà d’acreditar que l’usuari del 
servei ha abonat el tram fix de la tarifa del preu públic, que li correspongui a 
la seva activitat, per la recollida de residus comercials, o industrials 
assimilables a domèstics. 
 
3.1.7. Recepció de residus especials amb tractament específic: 

 
 olis motor, fins a 10 l ............................................................................gratuït 
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 olis motor, sobrevolum ........................................1,23 €/l amb màx.30 l. 
 Bateries, fins a 2 unitats .......................................................................gratuït 
 Bateries, sobrevolum .............................. 3,64 €/unitat, màx. 10 unitats 
 Fluorescents i llums de mercuri.............................................0,21 €/unitat 
 Envasos de residus especials..................................................0,57 €/unitat 
 Dissolvents i pots de pintura ..................................................0,57 €/unitat 
 Altres residus especials en petites quantitats....................0,82 €/unitat 
 Matalassos de qualsevol tipus 
 particular ...................................................................................................gratuït 
 petit industrial o comerç,10 primeres unitats anuals ............. ...gratuït* 

petit industrial o comerç ........................31,11 €/unitat, màx. 10 u/dia. 
 

(*) Per beneficiar-se d’aquest descompte inicial, s’haurà d’acreditar que 
l’usuari del servei ha abonat el preu públic, corresponent a la seva 
activitat, per la recollida de residus comercials o industrials assimilables 
a domèstics. 

 
3.2. Serveis especials de recollida amb contenidors especials 
 

3.2.0. Preus de tractament dels diferents residus admesos amb recollida 
especial amb contenidors, compactadors o servei específic: 
 

 a) Terres i runes ........................................................................... 18,20 €/Tn 
 b) Preu de residu voluminós indiferenciat amb possibilitat 
 d’incineració.................................................................................... 48,08 €/Tn 
 c) Preu de residu voluminós indiferenciat sense possibilitat 
 d’incineració..................................................................................101,48 €/Tn 
 d) Fusta urbana ............................................................................. 48,08 €/Tn 
 e) Esporga de restes de fracció verda..................................... 27,27 €/Tn 
 f) Esporga descàrrega a planta compostatge ....................... 20,86 €/Tn 
 g) Fluorescents i altres residus especials.............................160,21 €/Tn 
 

3.2.1. Instal·lació i retirada de caixes i elements de contenció amb vehicle 
ganxo, una única disposició i retirada: 

 
 Qualsevol .................................................................................... 37,31 €/hora 
 Qualsevol capacitat 15, 20 o 30  m3 ........................187,53 €/inst. i ret. 

Preu Tractament segons pes total del residu recollit. 
Segons tipus de residu recollit i d’acord amb els preus públics de l’epígraf 
3.2.0. 

 
3.2.2. Recollida periòdica de caixes i elements de contenció amb vehicle 
de ganxo 

 
 3.2.2.1. Caixes: 

15 m3 .....................................................83,64 euros/moviment 
20 m3 .....................................................83,64 euros/moviment 
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30 m³ ....................................................83,64 euros/moviment 
 

 3.2.2.2. Quota mensual de lloguer: 
15 m3 ........................................................................ 92,05 €/mes 
20 m3  .....................................................................110,96 €/mes 
30 m³ .....................................................................124,95 €/mes 

 
3.2.2.3. Compactadors: 

20 m³ ......................................................... 119,42 €/moviment  
 

3.2.2.4. Quota mensual de lloguer: 
20 m3  .....................................................................335,28 €/mes 

Preu tractament del residu, segons pes total recollit i segons tipus de residu 
recollit, i d’acord amb els preus públics de l’epígraf 3.2.0. 

 
Es permet l’estimació de generació de residus del període de servei, amb 
regularització final. 

 
3.3. Servei de recollida de voluminosos a petició, tenint la consideració de residu 
voluminós tot aquell que no pot ser evacuat per mitjans convencionals de recollida, 
per causa de la seva envergadura, com grans electrodomèstics, mobles, matalassos, 
somiers, portes i altres: 

 
3.3.1. Servei a particulars, previ avís telefònic ....................... gratuït  

 3.3.2. Servei des de qualsevol habitatge de l’immoble: 
 vehicle sencer ...............................................................373,46 € 
 3/4 de vehicle ...............................................................289,16 € 
 1/2 vehicle .....................................................................204,80 € 
 1/4 de vehicle ...............................................................120,44 € 
 1 unitat de < 1 m³ .............................................................. 73,60 
4) Tarifes per la prestació dels serveis especials de neteja, recollida i gestió 
d’altres residus municipals singulars o especials. 
 
4.1. Serveis especials de neteja de solars 

 
4.1.1. Desbroçat mecànic de solars amb tractor desbroçador 

 
 Preu desbroçat ........................................................... 0,62 €/m² 
 Preu desbroçat i tractament dels residus ........... 0,98 €/m² 
 

4.1.2. Retirada de residus en solars amb pala carregadora i vehicle 
auxiliar carregador. 

 
 Preu retirada ................................................ .......133,10 €/hora 
 Preu del tractament de residus segons l’epígraf 3.2.0. 

 
4.1.3. Suplements per personal addicional. 
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 Equip camió recol·lector, conductor i 1 peons .80,57 €/h 
 Suplement operari addicional ................................19,84 €/h 

 
4.2. Serveis especials de neteja de carrers. 
 

4.2.1. Escombrada manual, manteniment amb vehicle  
auxiliar i 1 operari .........................................................................................39,06 €/h 
4.2.2. Accions diverses brigada manual, 3 operaris i camió  
de caixa de 9 m3.......................................................................................... 105,37€/h 
4.2.3. Accions diverses brigada manual, 2 operaris i camió 
 de caixa de 9 m3 ..........................................................................................76,67 €/h 
4.2.4. Equip de neteja amb aigua a pressió, 3 operaris i  
vehicle cisterna d’11m3 ............................................................................118,19 €/h 
4.2.5. Equip de neteja amb aigua a pressió, 2 operaris i  
vehicle auxiliar .................................................................................................. 67,14 € 
4.2.6. Equip de rec mecànic a pressió, 2 operaris i vehicle  
regador ................................................................................................................. 93,28 € 
4.2.7. Rec mecànic a pressió, 1 operari i cisterna d’11 m3 .................. 60,63 € 
4.2.8. Equip d’escombrada mixta, 3 operaris i màquina  
escombradora d’aspiració ............................................................................119,16 € 
4.2.9. Equip d’escombrada mecànica, 1 operari i màquina 
 escombradora d’aspiració ............................................................................. 66,42 € 
4.2.10. Equip de neteja alta pressió amb hidronetejador i 
 1 operari ............................................................................................................. 57,87 € 
4.2.11. Operari addicional.............................................................................. 20,30 € 
 

5) Tarifes pel servei de reposició de mobiliari urbà 
 
5.1. incloent-hi la retirada de l’element malmès i el transport del nou 
 

a) Contenidor de residus de 700 l, ......................................................... 382,59 € 
b) Contenidor de residus de 1.100 l, ...................................................... 501,74 € 
c) Contenidor de residus de 2.400 l, ...................................................1.387,60 € 
d) Contenidor de residus de 3.200 l, ....................................................1.462,78 € 
e) Paperera d’acer inoxidable 50 l, ......................................................   312,94 € 
f) Paperera Circular GRIS 50 l, ................................................................  236,47 € 
g) Paperera Semicircular Gris 20 l,  ......................................................... 169,64 € 

 
5.2. Reposició d’elements de contenció i papereres , referent a preus de l’apartat 
anterior: 
 

a) Desperfectes lleus reparats “in situ” ...........................................................25%  
b) Desperfectes que requereixen substitució temporal .............................50%  
c) Desperfectes que inutilitzen l’element ................................................... 100%  
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 Article 6è. Reduccions del preu públic 
 
En la liquidació dels epígrafs 1 i 2 del preu públic, s’aplicaran les següents 
reduccions: 
 
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 al tram fix, sempre que l’activitat esmentada sigui exercida durant un 
període màxim de sis mesos. 

La reducció s’aplicarà sempre que el sol·licitant acrediti documentalment, que la 
duració de l’activitat generadora dels residus no superarà els sis mesos. 
 
b) Reduccions per recollida de fraccions residuals per empreses privades, 
homologades per l’Ajuntament de Reus. Les tarifes de servei podran ésser objecte 
de reduccions sempre i quan, els obligats al pagament pels locals o establiments, 
acreditin gestionar per si mateixos la recollida selectiva de les fraccions residuals que 
generen, mitjançant gestors autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya i per 
l’Ajuntament de Reus, o a través de sistemes integrats. 

La reducció consistirà en l’aplicació d’un percentatge a la tarifa del quadre contingut 
a l’apartat 1) de l’art. 5è, –tram fix-, equivalent al coeficient corrector aplicat en el 
càlcul de la tarifa del servei, per a la fracció o fraccions recollides selectivament per 
una empresa homologada. Els percentatges de reducció a aplicar per cada epígraf i 
per cada fracció recollida, són els següents: 
 
Epígrafs rebuig paper/cartró envasos vidre orgànica 
1,2 100% 
3, 4, 5, 6 80% 20% 
7, 8 66% 17% 17% 
9 45% 11% 11% 33% 
10, 11, 12, 13, 14 37% 9% 9% 27% 18% 
 
L’acreditació de la recollida de fraccions residuals per empreses privades 
homologades, es podrà presentar durant tot l’any i la reducció del coeficient 
s’aplicarà en la primera liquidació que es lliuri, a partir de la data de presentació de 
la referida acreditació. 

La reducció seguirà vigent en els exercicis següents, si així ho recull la corresponent 
ordenança reguladora del preu públic i d’acord amb les especificacions en ella 
contingudes, sempre que per part de l’obligat al pagament, es segueixin reunint les 
condicions establertes. 
 
c) Reduccions dels preus públics per programes de col·laboració en el marc de 
l’Acord Cívic.- Els establiments i locals pertanyents a gremis, associacions signants de 
l’acord cívic, que participin en els programes de col·laboració concretats en 
desenvolupament del mateix, gaudiran d’una reducció del 10% sobre el tram 
variable de les tarifes de gran productor resultants. 
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La reducció s’aplicarà a sol·licitud de l’interessat, acompanyant documentació 
acreditativa de que el titular de l’activitat pertany al gremi o associació signant de 
l’Acord Cívic, a la primera liquidació del preu públic que es lliuri a partir dels trenta 
dies des de la seva sol·licitud. En cap cas s’aplicarà en liquidacions ja lliurades, 
estiguin o no ingressades.  

La reducció seguirà vigent en els exercicis següents, si així ho recull la corresponent 
ordenança reguladora del preu públic, i d’acord amb les especificacions en ella 
contingudes, sempre que per part de l’obligat al pagament, es segueixin reunint les 
condicions establertes. 
 
d) Reduccions dels preus públics per simultaneïtat de contenidors instal·lats. Els 
establiments que disposin de més d’un contenidor de rebuig instal·lat, gaudiran 
d’una reducció del tram variable de la tarifa de grans productors per a la fracció 
rebuig, segons el volum i nombre de contenidors instal·lats, que es calcularà aplicant 
al tram variable el percentatge que correspongui en funció de la següent taula: 
 

Tipus 
contenidor 

Primer 
contenidor 

Segon 
contenidor 

Tercer 
contenidor 

4rt i 
següents 

CP 1100 lit. 0 % 35 % 45 % 55 % 
CL 2400 lit. 0 % 20 % 30 % 40 % 
CL 3200 lit. 0 % 20 % 30 % 40 % 

 
La reducció s’aplicarà d’ofici, a partir de la primera liquidació del preu públic. 
 
 
 Article 7è. Obligació de presentar declaració de producció de residus 
 
Tots els titulars d’activitats, generadors de residus comercials i industrials 
assimilables als municipals, estan obligats a fer una declaració de producció de 
residus en iniciar l’activitat, o en el termini de dos mesos a partir de l’entrada en 
vigor de la present regulació, i a acreditar, en el seu cas, la gestió dels residus 
generats mitjançant un gestor homologat. Aquesta declaració es presentarà a l’Àrea 
de Medi Ambient de l’Ajuntament de Reus, complimentant el corresponent imprès 
oficial.  
 
 Article 8è. Naixement de l’obligació de pagament 
 
1.- L’obligació de pagar el preu públic per prestació del servei de recollida de residus 
comercials, i industrials assimilables als municipals, neix amb l’inici de la prestació 
del servei. S’entendrà que tots els titulars d’activitats, en exercici de les mateixes, 
ubicades en locals o establiments en l’àmbit dels quals es realitza el servei 
municipal de recollida de residus, encara que no hagin presentat la declaració de  
producció de residus, ni acreditat la seva recollida i gestió per un gestor privat, són 
beneficiaris del servei, estant obligats al pagament del preu públic, per l’import 
resultant de l’aplicació de les tarifes i coeficients establerts a l’article 5è. 
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La data d’inici de l’obligació de pagament serà la d’inici de l’activitat, fet que 
s’acreditarà, llevat prova en contrari, per la data més antiga de les que constin com 
d’alta censal a l’AEAT, llicència municipal d’activitat o diligència de comprovació dels 
serveis municipals.  

El cessament de l’activitat determinarà la no obligació del pagament del preu públic, 
havent-se de comunicar als serveis municipals, qui, prèvia comprovació, procediran 
a l’actualització del cens. 
 
2.- L’obligació de pagar el preu públic per prestació dels serveis especials de neteja i 
recollida d’altres residus municipals especials o singulars, neix amb l’inici de la 
prestació del servei o la realització de l’activitat, o en el moment d’utilitzar el servei.  

 
 Article 9è. Normes de gestió  
 
1.- L’obligació de pagar els preus públics neix amb l’inici de la prestació del servei o 
la realització de l’activitat, tot i que l’Ajuntament pot exigir el dipòsit previ de l’import 
total o parcial 
 
2.- En la prestació del servei de recollida de residus comercials, i industrials 
assimilables als municipals, els imports resultants de l’aplicació de les tarifes es 
liquidaran mitjançant: 
 
- Padró anual comprensiu de tots els obligats al pagament, per locals o 

establiments en els que es vénen realitzant activitats, amb anterioritat a l’1 de 
gener de l’any en curs. El període de cobrament s’anunciarà mitjançant edicte i 
es seguirà el mateix procediment d’aprovació i recaptació que per qualsevol 
Padró tributari.  

- Liquidació individual, als obligats al pagament que iniciïn una activitat. En 
aquests cas, les tarifes de l’article 5è es prorratejaran per semestres, reduint-les a 
la meitat si l’alta es produeix durant el segon semestre.  

S’entén com inici d’activitat, als efectes de la liquidació del preu públic, quan en un 
determinat local o establiment, qualsevol persona física o jurídica inicia l’exercici de 
qualsevol activitat contemplada a les tarifes de la present ordenança. Si l’obligat al 
pagament ja paga per qualsevol tarifa el preu públic i canvia d’activitat en el mateix 
local o establiment, pagarà per la tarifa del nou epígraf tot l’any en curs, si el canvi el 
fa durant el primer semestre, o bé a partir de l’any següent, si el canvi s’ha produït 
durant el segon semestre.   

Al cessar l’exercici de l’activitat s’extingeix l’obligació de pagament del preu públic. 
En aquest cas, els imports a pagar seran els resultants de l’aplicació de les tarifes de 
l’article 5è, prorratejats per semestres, o sigui que les baixes produïdes durant el 
primer semestre de l’any comportaran el pagament del 50 per cent de les tarifes de 
l’article 5è.  
 
L’actualització de les dades del cens, en base al que es liquidarà el preu públic, ja 
sigui per Padró o ingrés directe, es farà, llevat prova en contrari, mitjançant: 
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- la declaració presentada pel titular de l’activitat, ja sigui per l’inici o cessament de 
l’exercici de l’activitat, o bé acreditant la seva recollida i gestió per un gestor 
privat. Aquesta declaració es farà complimentant l’imprès oficial, que s’haurà 
d’acompanyar a totes les sol·licituds d’autorització ambiental, o de llicència 
municipal d’obertura d’establiments o instal·lacions, que els titulars d’activitats 
presentin a l’administració municipal pel seu corresponent tràmit. 

- les dades disponibles a l’administració municipal que acreditin la naturalesa de 
beneficiari del servei per part del titular d’una activitat, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article anterior 

- les diligències de comprovació de dades o d’inspecció que es facin per part dels 
departaments municipals de Medi Ambient, Rendes i Exaccions i Inspecció 

 

 Article 10è. Facultats d’inspecció 
 
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. 
 
 

Disposició final 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la 
Província, i es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2011. Pel que fa a 
la vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada. 
 
D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació de la present Ordenança, 
que consta de 10 articles i una disposició final, va ser aprovada provisionalment pel 
Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 15 d’octubre de 2010, elevada de forma 
automàtica a definitiva per falta d’al·legacions en el període d’informació pública, i 
publicada en el BOP núm. 287 el posterior dia 16 de desembre de 2010. 
 
 


