
 
 

ORDENANÇA FISCAL 2.5. TAXA PER RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT DE 

RESIDUS MUNICIPALS DOMICILIARIS I ASSIMILABLES 

El servei de recollida, transport i tractament de residus és de competència municipal i té 

caràcter obligatori, meritant una taxa, encara que els interessats no el facin servir. 

Tarifa 1. Habitatges 

particulars: 

 

 

 

 

 

 

Per tal d’incentivar la recollida selectiva, als habitatges particulars que es trobin situats en 

zones de la ciutat on estigui implantat el sistema per a la recollida dels residus porta a porta 

domiciliari s’aplicaran els següents coeficients per reduir o incrementar la tarifa segons la 

participació en la separació i recollida selectiva: 

- El subjecte passiu que hagi acreditat 125 o més registres anuals se li aplicarà un 

coeficient del 0,8 sobre la tarifa 1.  

- El subjecte passiu que hagi acreditat 31 o menys registres anuals se li aplicarà un 

coeficient del 1,4 sobre la tarifa 1. 

Per conèixer la participació en la separació i la recollida selectiva dels residus, el servei de 

recollida disposa de les obertures del contenidor de la fracció orgànica que hagi fet l’usuari 

amb el dispositiu facilitat per l’ajuntament (sistema de contenidor tancat amb accés exclusiu 

pels usuaris). 

Aquest còmput es realitzarà en els registres de participació des de l’1 d’octubre de dos anys 

anteriors fins al 30 de setembre de l’any anterior, al que s’aplicarà el coeficient. Des del 

departament de recollida de residus, durant el quart trimestre de l’any anterior es notificarà 

als subjectes passius a qui se’ls apliqui un coeficient d’increment, per tal que puguin al·legar 

justificadament la no participació en el sistema porta a porta i la no aplicació del coeficient 

d’increment. 

En l’aplicació de la modulació de la tarifa per la participació en la recollida es tindran en 

compte les al·legacions que es puguin presentar quan estiguin expressament motivades i 

degudament justificades pels subjectes passius.  

Per poder participar en el servei de recollida és obligatori disposar del clauer per l’obertura del 

contenidor tancat, que proporciona l’ajuntament.  

  



ÀMBIT DE RECOLLIDA AMB SISTEMA PORTA A PORTA A UNA ZONA DELS BARRIS DE PARDINYES-BALÀFIA 


