
A) NIVELL 1: PARTICIPACIÓ AL SISTEMA DE RECOLLIDA SELECTIVA

Amb l’objectiu de fomentar la recollida selectiva dels residus que disposen de contenidors
a la via pública, els titulars d’habitatges i construccions no situades en sòl urbà, (amb un
valor cadastral de l’IBI igual o superior a 8.120,00 €) que acreditin la realització de forma
continuada de la recollida selectiva dels residus a les seves llars  podran gaudir d’un
20% de reducció sobre la tarifa base de la taxa.

INSPECCIÓ:

-L'Ajuntament crearà un registre dels habitatges i construccions participants en el servei
de recollida selectiva i  inspeccionarà les llars que hagin sol·licitat  acollir-se a aquesta
tarifa.  S’inspeccionarà  un  mínim  de  100  sol·licituds/any,  que  se  seleccionaran
aleatòriament. Els interessats queden obligats a facilitar la inspecció.

-Es desestimaran les sol·licituds que obtinguin un informe amb resultat desfavorable.

-Per  a  l’obtenció  de  l’informe  favorable  caldrà  complir  com  a  mínim  les  següents
condicions:

• Disposar de recipients o espais destinats com a mínim a la separació de les 5
fraccions principals de residus (matèria orgànica, paper/cartró, envasos lleugers,
envasos de vidre i resta).

• Separació  correcta  dels  residus  per  fraccions.  S’admetran  petits  errors  de
separació, que seran aclarits «in situ» per l’inspector.

-Serà motiu d’informe desfavorable, i per tant de denegació de la sol·licitud:

• No disposar dels  recipients o espai  necessari  per  a l’emmagatzematge separat
dels residus.

• La comprovació de la manca de separació dels residus o la barreja de diverses
fraccions en un únic recipient que en dificulti la seva separació a peu de contenidor
o que en redueixi la qualitat (per exemple, la barreja d’orgànica i cartró).

• El desconeixement evident dels tipus de residus que s’han de dipositar a cada
contenidor. En cas d’habitatges en situació de lloguer, es valorarà preferentment el
coneixement per part dels habitants reals de l’habitatge (llogater/s).

• La manca evident de col·laboració en la inspecció, o la cancel·lació no justificada
de fins a 2 visites concertades d’inspecció.

-La detecció de frau suposarà la denegació de la sol·licitud per a l’any en curs i
podrà suposar una liquidació complementària. A més, es podrà iniciar expedient
sancionador  per  incompliment  de  les  obligacions  establertes  a  l’Ordenança
reguladora de la neteja pública i de la gestió de residus municipals.


