Consorci per a la gesti6 de residus

Informació sobre
la "laxa Consorci"
SI JA PAGUE UNA TAXA del fem en el meu ajuntament,
per que he de pagar esta taxa al Consorci?
La taxa que paga en el seu ajuntament és per la recollida del fem, mentre que la taxa que ha de
pagar al Consorci és pel tractament del fem.

Es cobra per reciclatge?
No. La taxa és per transport a la planta de tractament i posterior eliminació deis residus. No
obstant aixó, a major quantitat de reciclatge, menor será la quantia del rebut del Consorcio
El Consorci cobra segons les tones de residus sense reciclar que produrm en el nostre municipi;
per tanto quant més aconseguim reciclar, menor será el número de tones que enviarem a les
plantes de tractament i menor será el cobrament als ciutadans.

QUE ÉS LA TAXA pel tractament de residus?
La taxa per tractament de residus doméstics és diferent de la taxa que paguem als nostres
Ajuntaments perqué recullen les escombraries cada dia a la porta de les nostres cases.
No és una taxa per usar els contenidors de reciclatge, sinó tot el contrario És una taxa que inclou
les despeses del que costa tractar adequadament els residus que produi·m. i els serveis de la
xarxa d'ecoparcs. En el nostre Consorcio aquests res idus es tracten adequadament en les
instal.lacions que, de momento ens permeten altres consorcis i que ens cobren pel seu ús.

Paguem per utilitzar els CONTENIDOR.S DE R.ECICLATGE?
No. Els serveis de recollida separada d'envasos es financen a través de les aportacions de
ECOEMBES I ECOVIDRIO, dues entitats sense ánim de lucre, per la qual cosa no es repercuteix
res en la taxa per aquest concepte als ciutadans. Molt al contrario com més se separa en els
contenidors del car re r, menys pesa la nostra borsa d'escombraries barrejades, menys costa el
tractament de la mateixa, i menys es paga.
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En que es GASTA ELS DINERS DEL REBUT del Consorci?
La taxa que s'abona en aquest període es correspon amb els serveis prestats en I'exercici 2016
(del 0110112016 al 3111212016).
La quantitat del rebut d'un habitatge s'utilitza per tractar diariament les escombraries que
lIiuren els serveis de recollida municipal a les plantes de transferencia i valorització.

Com es CALCULA L':¡MPORT DE LA TAXA per a cada munici i?
En el rebut d'un habitatge comú es compten els costos de tractament de les escombraries que
recullen els serveis municipals.
Els costos de tractament es reparteixen entre els diferents municipis en funció de I'estimació
de la quantitat de residus que aporta cada població. Aquesta estimació es realitza a partir de les
dades reals deis primers mesos de I'any. i la previsió de la resta de I'any elaborada a partir de les
dades deis mateixos mesos en anys anteriors. La desviació amb els cólculs reals es corregeix en
I'exercici següent.
Limport de tractament corresponent a cada municipi es reparteix entre els habitatges i locals
de la població (algunes activitats tributen més que els habitatges. d'acord amb I'ordenanca fiscal
del Consorcí. en entendre's que aporten una quantitat major de residus).

GUANYA EL CONSORCI DINERS amb les meues deixalles?
No. El Consorci és una Administració sense anim de lucre format pels 93 municipis de les 5
comarques per prestar de la manera més eficient els serveis ambientals que a un municipi en
solitari li seria molt costós de posar en marxa.
Les taxes. per lIeí. només poden repercutir el VERITABLE COST DEL SERVEI que es presten. per
la qual cosa el ciutada paga pel servei que rep i ni un euro més.

