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CIRCULAR INTERNA

Sector d 'Vrbanisme i lnfrastructures
Dírecciá de Serveis d 'Acluoció Urbantstíca

Departament de llicencies d'activitats

Avgda Diagonal, 240 2a planta
E-08018 BARCELONA
Tel. 932914 447
Fax 932914 452

nlÍm.ordre: 068/2009 ACTIV ITATS
ac uesta circular com lementa a la núm. 064/2008 :

dala: 22 d'octubre de 2009

TEMA ACLARIMENTS AL DOCUMENT DE
D1MENSIONAT 1 CONDlCIONS DE LA CAMBRA DE RES IDUS
EN ESTABLIMENTS COMERCIALS

norrnauva de referencia: ORDE:\A :"<;A GENERAL DEL MEDI A~IBIENT URBA. DE BARCELONA (OG'IAUB).
altra normativa vinculada: OR DENANCES FISCALS

El moti u de la prese nt Circular es el reproduir el document d'aclariments elab orat per part de l Sr Josep Ma

Rius, Cap de Zona del Departament de Gestió Operativa de Neteja, per donar resposta a les nombrases
consultes rebudes.

Passem a transcriure literalment I' informe d'aclariments emes:

" ACLARIMENTS AL DOCU MENT RELA T IU AL DlM ENSIO NAT I CONDlCIONS DE LA
CAMB RA DE R ESID US EN ESTA BLIM ENTS COM ERCIA LS

I ~ ABAST DE L' APLIC AC IÓ

El document és aplicable als establimen ts indicats a I' article 20n.1 del document de "Preus Públics deis
servéis de recollida de residus comercíals i industrials assimilables a municipals i de prestació de serveís
especials de neteja i recollida de residus municipals''.

2~ BASE DE CALCUL DE LES TAULES

El document és una guia pract ica que presenta un metodc per calcular la superfic ie de les cambres
d'escombraries i descriu les caracteristiques que ha de tenir I' espai reservat per a contenidors.

S'ha d'en tendre que els quadres de superficies assenyalats en el document d'estudi de les cambres
d'escombraries provenen de considerar una producció mínima teórica de les fraccions de residus
especificada en el text deis "Preus Públics", i d'un repartimen t homogeni de les fraccions. Les dades
te óriques son d'aplicació en el sup ósit de que el titular de l'activitat no presenti una j ustificació de la
quant itat concreta de residus generats a I'es tabliment. En tot cas, si el titular de l'activirat presenta dades
de producció propies les haurá de validar en presentar la Declaració de Residus. Les produccions reals
podrán ser comprovades posterionnent per l' Ajuntament.

3- CRI T ERIS PER A L' OBT ENCIÓ DE LA SUPERFÍC IE

3. 1~ Quant a la producció de residus

El projectis ta pot presentar un estudi detallat i argumentat de la producc ió prevista i del repartimen t de
fraccíons que pot generar l'establiment. Aquesta base servirá per calcular la superfic ie de la cambra o de
I'espai reservar pet a contenidor s, d'acord amb el procedime nt establert en el document municipa l de
referencia.
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3.2- Quan t a les modalitats de reco llida

Sector d 'Urbanisme í Infras tructures
D/receló de Servels J 'Actuació Urbanlstlca

Departament de Hicenciesd'activitats

Avgda Diagonal, 240 2~ planta
E-OS018 BARCELONA
rei. 932914 447
Fax 932 914452

L' apartat 20n.2 del document de "Preus Públic s" fa referencia a les modalita ts de reco llida se lectiva de
residus d 'acord amb el que subscriu l 'OGMAU,

En funció d'aquests antecedents cal entendre que l'aplicaci ó del proced iment de cálc ul de la superfic ie de
la cambra d'escombraríes o de l'espa i reservat per a contemdors ha de ser obligatori en els establiments
que s' hag in d ' adsc riure a les rnodalitats de recollida com ercial porta a porta i a la moda litat de recollida
comercial per a grans generado rs de residu s. També será recomanable per a la resta d 'establiments que es
realitzin e1 s cálculs de l'espa i o cambra d' escombraries sego ns el proced iment espec ificat en el docume nt
municipal de referencia, ja que l'Aj unrament té l'objectiu de desplegar progressívament la recollida
comercial a tola la c iutal en un termin¡ mirjá.

En tal cas , en les moda litats indicades de porta a pa na i de grans genera dors seran d 'a plicació les
Ireqüenc ies de recollida assenyalades a l 'e studi de la ca mbra d' escombrerles."

Barcelona, 22 d'octubre de 2009
E DIRECTOR DE S VEIS
\ CTUACIÓ URBA iSTlCA

Migu el Garcia i Sa a n
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L' ENGINYER CAP DEL D.L.A,

Joan MOY~Magriá
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