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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 ................................ .. 2,96 €/descàrrega
furgonetes mixtes entre 1500 i 3500 kg PMA ........................ 8,70 €/descàrrega
camions fins a 7500 kg PMA ............................................... 14,43 €/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.

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 ........................................................ 0,81 €/unitat
roda de vehicle turisme ................................................... 1,86 €/unitat
roda de vehicle camió ...................................................... 8,70 €/unitat
roda de vehicle tractor .................................................. 14,43 €/unitat
roda de vehicle obres públiques .................................. 17,33 €/unitat
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suplement per llanta ..................................................... 10,12 €/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 ...................................... 14,43 €/descàrrega
furgonetes mixtes entre 1500 i 3500 kg PMA............................ 28,80 €/descàrrega
camions fins a 7500 kg PMA ..................................................... 43,16 €/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 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 .................................... ..14,43 €/descàrrega
furgonetes mixtes entre 1500 i 3500 kg PMA......................... .. 28,80 €/descàrrega
camions fins a 7500 kg PMA .................................................... 43,16 €/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 ........................................ 28,80 €/descàrrega
furgonetes mixtes entre 1500 i 3500 kg PMA........................ ....57,51 €/descàrrega
camions fins a 7500 kg PMA....................................114,98 €/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
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A partir de més quantitat i amb un límit de 2000 kg/dia:
furgonetes mixtes fins a 1500 kg PMA. ....................................... 7,21 €/descàrrega
furgonetes mixtes entre 1500 i 3500 kg PMA ........................... 17,33 €/descàrrega
camions fins a 7500 kg PMA .................................................... 28,80 €/descàrrega
3.1.6.3. Transport propi a Planta de Botarell i descàrrega amb autorització de
l’Àrea de Medi Ambient.................................. 24,04 €/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
olis motor, sobrevolum ......................................................... 1,49 €/l amb màx.30 l.
Bateries, fins a 2 unitats ................................................................................ gratuït
Bateries, sobrevolum ................................................ 4,39 €/unitat, màx. 10 unitats
Fluorescents i llums de mercuri. ........................................................... 0,26 €/unitat
Envasos de residus especials. ............................................................. 0,68 €/unitat
Dissolvents i pots de pintura ................................................................. 0,68 €/unitat
Altres residus especials en petites quantitats....................................... 0,98 €/unitat
Matalassos de qualsevol tipus
particular ........................................................................................................ gratuït
petit industrial o comerç,10 primeres unitats anuals ................................. ...gratuït*
petit industrial o comerç .......... .................................. 37,43 €/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 ..................................................................................... 21,89 €/Tn
b) Preu de residu voluminós indiferenciat amb possibilitat
d’incineració ............................................................................................. 57,83 €/Tn
c) Preu de residu voluminós indiferenciat sense possibilitat
d’incineració ........................................................................................... 122,07 €/Tn
d) Fusta urbana ....................................................................................... 57,83 €/Tn
e) Esporga de restes de fracció verda..................................................... 32,80 €/Tn
f) Esporga descàrrega a planta compostatge ......................................... 25,10 €/Tn
g) Fluorescents i altres residus especials .............................................. 192,70 €/Tn

Qualsevol ............................................................................................. 44,89 €/hora
3
Qualsevol capacitat 15, 20 o 30 m ........................................... 225,56 €/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
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3.2.2.1. Caixes:
3
15 m ...............................................................100,60 euros/moviment
3
20 m ...............................................................100,60 euros/moviment
30 m³ ..............................................................100,60 euros/moviment
3.2.2.2. Quota mensual de lloguer:
3
15 m ............................................................................. 110,72 €/mes
3
20 m ............................................................................ 133,46 €/mes
30 m³ ............................................................................. 150,29 €/mes
3.2.2.3. Compactadors:
20 m³ ..................................................................... 143,63 €/moviment
3.2.2.4. Quota mensual de lloguer:
3
20 m ............................................................................ 403,26 €/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 ....................................................................... 449,19 €
3/4 de vehicle ........................................................................ 347,79 €
1/2 vehicle ............................................................................. 246,32 €
1/4 de vehicle ........................................................................ 144,87 €
1 unitat de < 1 m³ ..................................................................... 88,53 €
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 ......................................................... 0,75 €/m²
Preu desbroçat i tractament dels residus ............................. 1,19 €/m²
4.1.2. Retirada de residus en solars amb pala carregadora i vehicle auxiliar carregador.

Preu retirada ......................................................160,08 €/hora
Preu del tractament de residus segons l’epígraf 3.2.0.

4.1.3. Suplements per personal addicional.
Equip camió recol·lector, conductor i 1 peons .......... 96,91 €/h
Suplement operari addicional .............................................. 23,86 €/h
4.2. Serveis especials de neteja de carrers.
4.2.1. Escombrada manual, manteniment amb vehicle
auxiliar i 1 operari ................................................................................................... 46,98 €/h
4.2.2. Accions diverses brigada manual, 3 operaris i camió
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3

de caixa de 9 m .................................................................................................... 126,74€/h
4.2.3. Accions diverses brigada manual, 2 operaris i camió
3
de caixa de 9 m .................................................................................................... 92,21 €/h
4.2.4. Equip de neteja amb aigua a pressió, 3 operaris i
3
vehicle cisterna d’11m ......................................................................................... 142,16 €/h
4.2.5. Equip de neteja amb aigua a pressió, 2 operaris i
vehicle auxiliar .......................................................................................................... 80,75 €
4.2.6. Equip de rec mecànic a pressió, 2 operaris i vehicle
regador .................................................................................................................... 112,19 €
3
4.2.7. Rec mecànic a pressió, 1 operari i cisterna d’11 m ...................................... 72,93 €
4.2.8. Equip d’escombrada mixta, 3 operaris i màquina
escombradora d’aspiració ....................................................................................... 143,33 €
4.2.9. Equip d’escombrada mecànica, 1 operari i màquina
escombradora d’aspiració ........................................................................................ 79,89 €
4.2.10. Equip de neteja alta pressió amb hidronetejador i
1 operari.................................................................................................................... 69,61 €
4.2.11. Operari addicional ......................................................................................... 24,43 €
5) Tarifes pel servei de reposició de mobiliari urbà
5.1. incloent-hi la retirada de l’element malmès i el transport del nou
Contenidor de residus de 700 l, ........................................................................ 460,17 €
Contenidor de residus de 1.100 l, ..................................................................... 603,47 €
Contenidor de residus de 2.400 l, .................................................................. 1.668,94 €
Contenidor de residus de 3.200 l, ................................................................... 1.759,36 €
Paperera d’acer inoxidable 50 l, ..................................................................... 376,39 €
Paperera Circular GRIS 50 l, ............................................................................ 284,43 €
Paperera Semicircular Gris 20 l, ...................................................................... 204,04 €
5.2. Reposició d’elements de contenció i papereres , referent a preus de l’apartat anterior:

-

Desperfectes lleus reparats “in situ” ......................................................................... 25%
Desperfectes que requereixen substitució temporal ................................................ 50%
Desperfectes que inutilitzen l’element ................................................................. 100%”.
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