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ESPECIAL TAXA JUSTA

Les taxes de residus municipals poden contribuir no només a cobrir la despesa associada al servei de re-
collida i tractament, sinó també a crear un incentiu econòmic cap a la reducció i la separació dels residus 
en origen.

La taxa justa té per finalitat que l’usuari del servei de recollida de residus pagui la taxa d’escombraries en 
funció de la seva generació i/o de la seva participació o utilització del servei d’escombraries.

Aquests sistemes permeten traslladar així el principi de “qui contamina paga” a la taxa de residus i premiar 
aquells ciutadans i comerços que fan un esforç per reduir els seus residus i participar en la recollida selec-
tiva.

Per tant, l’objectiu és incentivar encara més la recollida selectiva de materials valoritzables i la reducció de 
la generació de residus, i en concret de la fracció resta o rebuig.

A Vilobí, Salitja i Sant Dalmai s’aplica el sistema i el comptatge de pagament de la taxa justa a partir de l’1 
de juliol de 2022, a mode de proves, però la nova taxa serà efectiva a partir de l’any 2023. 

QUÈ ÉS LA TAXA JUSTA? 

- El vidre es recull porta a porta quinzenalment i es recollirà al matí. 

- El rebuig s’ha de treure dins el cubell reglamentari lligat amb una 
bossa de plàstic i passa a ser quinzenal. Recordem que els residus 
considerats rebuig són:  pols d’escombrar, pals de les orelles, burilles 
de cigarreta, mascaretes, fregalls, raspalls de dents, maquineta d’afai-
tar, material sanitari (gases, benes,..), etc. 

- El paper i cartró s’ha de treure amb una bossa de paper o una caixeta, 
en cap cas amb bossa de plàstic. 

- Les restes de jardí s’han de treure sense bossa i dins el contenidor 
corresponent. 

- Els residus sanitaris domiciliaris (bolquers, compreses, excrements 
i sorres de mascotes) es poden treure cada dia que hi ha recollida d’or-
gànica i rebuig amb una bossa lligada i amb l’etiqueta homologada.  

- Si es disposa d’algun residu sanitari especial, cal fer una instància a 
l’ajuntament o al Consell Comarcal i sol·licitar-ho expressament. Cal-
drà, doncs, una autorització específica. 

NOVETATS I APUNTS PER RECORDAR PROPERS HORARIS



Amb aquest sistema, la taxa d’escombraries municipal queda dividida en una quota general fixa i una 
quota variable. Quota general fixa pel porta a porta (es cobra entre els mesos de juliol i agost). Els 
habitatges que fan el porta a porta és de: 116,90 euros anuals. En la quota fixa es poden aplicar uns des-
comptes segons les bonificacions de: 

Quota variable (es cobra entre gener i febrer de l’any següent). Aquesta quota serà el resultat de: 

- El cost de la fracció resta és de 7,5€ i a partir de 3 lliuraments (entre l’1 de juliol i el 30 de novembre), el 
cost és de 2,5 euros per cada cubell. 

- Les entrades a l’àrea d’emergència són assimilables al rebuig i també tenen un cost de 2,5€/entrada.

- El descompte del nombre de lliuraments del cubell de fracció orgànica, a partir de 15 lliuraments (entre 
l’1 de juliol i el 30 de novembre) és de 0,25 euros per cubell. Els usuaris que són compostaires no podran 
rebre aquest descompte.

COM ES FARÀ ALS HABITATGES AMB PORTA A PORTA?

Bonificació deixalleria

S’apliquen els següents descomptes: 

- 10% de descompte quan l’usuari té una freqüència 
d’utilització de 6 entrades anuals

- 15% de descompte de la quota per als usuaris amb 
una freqüència de 7 o més entrades anuals. 

Recordeu a demanar els justificants d’entrada cada 
vegada que hi aneu.

Bonificació compostatge

- 20% de descompte. Només s’aplicarà prèvia 
sol·licitud a l’Ajuntament abans del 15 de febrer 
de l’exercici en què hagi de tenir efectes i tam-
bé cal haver tramitat a l’Ajuntament l’adhesió a 
la campanya “A la Selva fem compost”. Es realit-
zaran visites aleatòries per verificar el correcte 
funcionament del procés de compostatge.

Bonificacions socials

S’apliquen els següents descomptes: 

- Del 50% en base als requisits que cada any defineix l’ordenança dels residus de l’Ajuntament. 

Per tal de poder aplicar la Taxa Justa de la millor manera possible, es farà repartiment de nous contenidors 
per al rebuig i per al vidre. Aquest repartiment es es farà entre els dies 16 i 20 de juny per als comerços i 
establiments i entre el 20 i el 27 per als domicilis. 

En els propers dies rebreu una carta personalitzada a casa vostra indicant el dia i els horaris en els quals 
podreu passar a recollir els cubells. Si no rebeu la carta, és important que us podeu en contacte amb l’Ajun-
tament ja que serà necessària per al repartiment. 

A més, els horaris i els dies de recollida varien dependent les zones del municipi on residiu.  

REPARTIMENT DE CUBELLS

XERRADES INFORMATIVES

DIJOUS 16 DE JUNY 
1a convocatòria - 18:30h
2a convocatòria - 20:00h
TEATRE CAN ROSCADA



COM ES FARÀ ALS DISSEMINATS?
Amb aquest sistema, la taxa d’escombraries municipal queda dividida, igual que en els habitatges amb 
porta a porta, en una quota general fixa i una quota variable.

Els habitatges de disseminats sense porta a porta utilitzen les àrees d’aportació amb una quota fixa de 
77,76 € anuals. 

En la quota fixa es poden aplicar els mateixos descomptes que s’han explicat en l’apartat dels habitatges 
porta a porta (veure quadres de la pàgina anterior).  

La quota variable (es cobra entre els mesos de gener i febrer de l’any següent) dependrà del percentatge 
de recollida selectiva de l’àrea de disseminat que utilitza cada usuari i la mitjana del percentatge de la 
recollida selectiva del conjunt de les àrees de disseminat del municipi. Per obtenir aquest resultat es faran 
servir les dades de pesatges de contenidors de totes les fraccions que es realitzarà un cop al mes. 

Cal recordar que es disposarà d’una clau electrònica per accedir a la vostra àrea d’aportació i se’n assignarà 
una àrea específica per a cada habitatge.  

FÒRMULA DE CÀLCUL DE LA QUOTA VARIABLE

EXEMPLE DE FACTURA ALS DISSEMINATS 
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CÀLCUL DE LA TAXA JUSTA ALS ESTABLIMENTS
Amb aquest sistema, la taxa d’escombraries municipal queda dividida en una quota general fixa i una quo-
ta variable. Quota general fixa (es cobra entre els mesos de juliol i agost).  Aquesta quota està en funció de 
l’activitat que es realitza (veure quadre 1). 

La quota variable (es cobra entre els mesos de gener i febrer de l’any següent ) serà el resultat de la suma 
del nombre de lliuraments del cubell/contenidor de fracció resta amb un preu variable, segons la capacitat 
del contenidor, i un import anual segons la capacitat del contenidor d’envasos i matèria orgànica. 

Els imports dels lliuraments de rebuig, segons la capacitat del contenidor les podeu veure al quadre 2.  
Per la seva banda. podeu veure els imports anuals segons la capacitat del contenido de la fracció envàs al 
quadre 3 i els de la fracció orgànica al quadre 4. 

QUADRE 1 QUADRE 2

QUADRE 3

QUADRE 4

PERÍODE DE PAGAMENT
1r rebut - Quota general o fixa: juliol - agost. 

2n rebut - Quota variable: gener - febrer del següent 
any.  

Els horaris són els mateixos que els que es realit-
zen als domicilis amb porta a porta. Cal tenir en 
compte que el vidre es recollirà quinzenalment i la 
recollida serà al matí, a partir de les 8h.

HORARIS


