CANVIS IMPORTANTS
EN EL SERVEI

A partir del dia 1 de gener del 2022

OFICINA D’ATENCIÓ
DEL PORTA A PORTA
Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana
Carretera de la Sagrera, 3
—
portaaporta@ser.cat

Els dimecres
caldrà treure
la resta dins
el cubell marró
El vidre, com ﬁns ara, dins el cubell vermell

ARRIBA
LA NOVA
TAXA DE
RESIDUS
No hi haurà
carnets de
paper per a la
deixalleria
Caldrà descarregar-se l’app de l’Ajuntament
de Santa Eulàlia i anar a l’apartat “Residus”
per registrar les aportacions. Properament us
en donarem tots els detalls.

EL PORTA A PORTA A
SANTA EULÀLIA ESTÀ
SENT UN ÈXIT I HA
ARRIBAT EL MOMENT
D’IMPLANTAR UNA
TAXA QUE PREMIÏ
AQUELLES LLARS
QUE HO FEU BÉ

QUINES DESPESES
HA DE COBRIR LA
TAXA DE RESIDUS?

La vostra implicació i corresponsabilitat
ens ha permès assolir una recollida
selectiva del 90 %, reduir l’impacte
ambiental del nostre municipi i estalviar en
costos de gestió, ja que enviem menys
tones a l’abocador i percebem el retorn de
tots els reciclables.

QUIN ÉS EL COST REAL
D’AQUESTES DESPESES?

PER QUÈ
CANVIEM LA TAXA?
Amb la nova taxa volem aconseguir...
— Que es pagui realment el que costa el
tractament i el reciclatge dels residus que
generem al municipi
— Que cadascú pagui per la quantitat de residus
que genera
— Que qui no participi en el porta a porta i
abandoni els seus residus pagui el cost de
recollir-los i tractar-los com a resta
— Que qui millor recicli i menys resta generi pagui
menys

La taxa de residus ha de cobrir la recollida,
el tractament i la gestió; en concret:
— El servei de recollida: camions, conductors,
operaris, subministraments, etc.
— El servei de tractament i reciclatge dels residus.
— Les despeses de gestió i administració
del servei.

Actualment, el cost real
del servei, del tractament
i de la gestió és de:

Si li restem el retorn
pels reciclables,
queda per:

327,84 €

274,14 €

/any/habitatge

/any/habitatge

I QUÈ PAGUEM, CADASCUN
DE NOSALTRES?
Ara cada habitatge
paga una taxa de:

És a dir:

154,82 €

/dia de recollida

0,73 €

/any/habitatge

L’Ajuntament hi aporta
el cost restant:

119,32 €
/any/habitatge

COM SERÀ
LA NOVA TAXA?
ANY 2022
Habitatges
en edificis plurifamiliars

162,77

Habitatges unifamiliars

172,04

Bonificació del 15%
Per compostatge casolà

€/any

€/any

Bonificació del 10%
Per ús de la deixalleria

Penalització del 50% - S’aplicarà a la taxa del 2023
HABITATGES QUE NO HI PARTICIPEN
MENYS DE 20 APORTACIONS/ANY

Habitatges en
edificis plurifamiliars

231,53

Habitatges unifamiliars

245,43

€/any

€/any

Bonificació del 5% - S’aplicarà a la taxa del 2023
HABITATGES QUE GENEREN POCA RESTA
ENTRE 16 I 26 APORTACIONS/ANY

Habitatges
en edificis plurifamiliars

154,63

Habitatges unifamiliars

163,90

€/any

€/any

Si l’Ajuntament no fes
aquesta aportació, el
cost seria de:

1,30 €
/dia de recollida

Fet i fet, que recullin i tractin els teus
residus, costa menys que un cafè al dia!

A l’hora d’aplicar aquestes tarifes es tindran en compte
els habitatges buits, les segones residències, etc.

