
Tarifes 2020 

Generadors mínims, petits, mitjans i importants 

Tipus d’activitat Grup 

Generador 
Preu (IVA no inclòs) 

Mínim Petit Mitjà Important 

Preu base 100,20 € 137,95 € 163,59 € 325,94 € 

Coeficient     

Activitats 
professionals 

Grup A 1,0 100,20 € 137,95 € 163,59 € 325,94 € 

Activitats 
empresarials 

Grup A 1,0  137,95 € 163,59 € 325,94 € 

Grup B 1,5  206,93 € 245,39 € 488,91 € 

Grup C 2,0  275,90 € 327,18 € 651,88 € 

Grup D 2,5  344,88 € 408,98 € 814,85 € 

Grup E 3,0  413,85 € 490,77 € 977,82 € 

La quota anual corresponent als establiments en què la suma dels volums generats de les fraccions resta i orgànica sigui superior a 600 l/dia o amb un volum 
generat superior a 600 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. 

 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  
- de 120 litres  
- de 240 litres  
- de 360 litres  
- de 660 litres  
- de 800 litres  
- de 880 litres  
- de 1000 litres  
- de 1700 litres  
- de 2200 litres  
- de 3200 litres  
- autocompactador (*) 

   2,15 EUR 
   2,90 EUR 
   5,71 EUR 
   8,68 EUR 

  15,94 EUR 
  19,30 EUR 
  21,25 EUR 
  24,14 EUR 
  41,02 EUR 
  52,13 EUR 
  82,04 EUR 
392,09 EUR 

 
(*) Respecte els autocompactadors, el preu públic només inclou la retirada i el transport dels residus fins 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. 
 

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) 

 

 Preu (IVA no inclòs) 

- de 90 litres  
- de 120 litres  
- de 240 litres  
- de 360 litres  
- de 660 litres  
- de 800 litres  
- de 880 litres  

- de 1000 litres  
- de 1700 litres  
- de 2200 litres  
- de 3200 litres  

  91,69 EUR/any 
  98,95 EUR/any 
107,37 EUR/any 
116,44 EUR/any 
137,54 EUR/any 
149,61 EUR/any 
154,43 EUR/any 
159,25 EUR/any 
176,13 EUR/any 
183,38 EUR/any 
190,61 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. 


