ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.8. TAXA PER RECOLLIDA DE RESIDUS
MUNICIPALS
ARTICLE 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal i la Llei 22/2011,
de 29 de juliol, de residus i sòls contaminats, l’Ajuntament estableix les taxes pels serveis
de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans, que es regiran
per la present Ordenança.
I. TAXA PEL SERVEI DE RECEPCIÓ OBLIGATÒRIA DE RECOLLIDA,
TRANSPORT I TRACTAMENT DE RESIDUS DOMÈSTICS
ARTICLE 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida,
transport i tractament de residus domèstics la prestació dels serveis següents:
a) Recollida domiciliària d’escombraries i residus urbans generats en els
habitatges particulars, locals, establiments i mercat setmanal i locals sense
activitat comercial o per a usos privats, tals com aparcament, traster o
magatzem.
b) Recollida selectiva domiciliària i servei de deixalleria en els habitatges
particulars, i en els locals i establiments que siguin assimilats a domicilis dels
articles 6.2 i 8.1.b) d’aquesta ordenança.
c) Tractament i eliminació d’escombraries i residus esmentats als apartats
anteriors.
2. No estaran subjectes a aquesta taxa els locals sense activitat comercial o empresarial
i els locals per a usos privats, tals com aparcament, traster o magatzem, amb una
superfície igual o inferior a 30 m2. Tampoc hi estaran subjectes els locals destinats a
aparcaments i trasters generalment en planta soterrani, gestionats en règim de
comunitat de propietaris vinculats als habitatges del mateix immoble.
3. A aquests efectes, es consideren escombraries domiciliàries i residus urbans les restes
i les deixalles alimentàries que procedeixen de la neteja normal dels domicilis
particulars, locals, establiments i mercat setmanal.
4. No tenen la consideració d’escombraries domiciliàries els residus que, per al seu
tractament, requereixin l’adopció de mesures especials, higièniques, profilàctiques o
de seguretat, tals com:
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a) Recollida de no qualificats de domiciliaris ni comercials i els urbans
d’indústries, hospitals i laboratoris.
b) Recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals.
c) Recollida de runes d'obres.
d) D’altres tòxics o perillosos.
5. Es considerarà com a superfície, la superfície construïda que consti a les bases de
dades de la Corporació i/o a la Direcció General del Cadastre.
ARTICLE 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació de serveis de recepció
obligatòria de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans
domiciliaris les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article
35.4 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges, locals,
establiments i parades situats en places, carrers o vies públiques on es presta el servei,
bé sigui a títol de propietari o d'usufructuari, d'inquilí, d'arrendatari o, fins i tot, a
precari.
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
habitatges, locals i establiments, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes
satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
ARTICLE 4. Responsables i successors
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals
a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General
Tributària i a l’Ordenança General.
ARTICLE 5. Exempcions
Es podran acollir, prèvia sol·licitud, a l’exempció de la taxa aquells contribuents que la
suma de tots els seus ingressos i les persones que conviuen amb ell no superin la xifra
dins els límits establerts en el quadre següent:
Membres Límit d’ingressos
1
5.257,00
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2
3
4

6.678,00
8.089,00
9.500,00

Per cada membre addicional de la unitat familiar, el límit d’ingressos anuals
s’incrementarà en 1.411,00.
ARTICLE 6. Quota tributària
1. Les quanties de les taxes regulades en aquesta Ordenança són les que es fixen a les
tarifes que figuren a l’annex.
2. Els locals que restin sense activitat podran gaudir temporalment, mentre duri aquesta
situació, del canvi de tarifa del servei de recepció obligatòria de recollida, transport i
tractament de residus domèstics, des de la tarifa actual a la més econòmica, que és la
dels epígrafs “1.1 Domicilis particulars” + “2. Servei de deixalleria” + “3. Servei de
recollida selectiva domiciliària”, prèvia sol·licitud i comprovació.
ARTICLE 7. Acreditació
1. La taxa s’acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la
realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció
obligatòria, quan el servei municipal de gestió de residus domèstics en els carrers o
llocs on figurin els habitatges utilitzats pels contribuents o els locals o solars subjectes
a la taxa aquí regulada estigui establert i en funcionament.
2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s'acreditaran el
primer dia de cada any natural i el període impositiu comprendrà l’any natural,
excepte en els supòsits d’inici o cessament en la recepció del servei; en aquest cas el
període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància.
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General.
II. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE RECOLLIDA,
TRANSPORT I TRACTAMENT DELS RESIDUS COMERCIALS.
ARTICLE 8. Gestió de la taxa per la recollida selectiva de residus comercials de
paper i cartró
1. El Servei de recollida selectiva de paper i cartró comercials és de recepció obligatòria
per a tots els establiments i locals comercials i de serveis que generen quantitats
significatives de paper i cartró, a excepció dels següents:
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a) Els establiments i locals que acreditin tenir contractat aquest servei amb un
gestor autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya. Aquesta
circumstància s’acreditarà mitjançant la presentació de la còpia del contracte i
les factures corresponents i d’un informe favorable dels Serveis Tècnics
Municipals.
Aquests establiments i locals no estan subjectes a la citada taxa per recollida
selectiva de residus comercials de paper i cartró però si a la del servei de
deixalleria municipal, la del servei de recollida selectiva domiciliària i la del
servei de recollida de residus municipals ordinaris.
En aquells casos que els establiments i locals acreditin també tenir contractat
un servei per a la recollida i gestió d’envasos i vidre mitjançant un gestor
autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya no estaran subjectes a pagar
la taxa del servei de recollida selectiva domiciliària. Aquesta circumstància
s’acreditarà mitjançant la presentació de la còpia del contracte i les factures
corresponents i d’un informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals.
b) Els establiments i locals que de forma habitual generen petites quantitats de
paper i cartró, que a efectes de la taxa seran assimilats a domicilis i se’ls
repercutiran les tarifes dels epígrafs 2 i 3 del quadre de tarifes de la taxa que
figura a l’annex de tarifes d’aquesta ordenança. A efectes indicatius, es
consideren inclosos en aquest grup els establiments i locals que desenvolupen
les activitats següents:
-

Activitats professionals ubicades als domicilis de les persones físiques.

-

Bugaderies, tintoreries i similars.

-

Estudis fotogràfics, sense venda de material fotogràfic.

-

Fusteries.

-

Joieries.

-

Lloguer de vídeos sense venda de productes -MarmolisteriesMatalasseries.

-

Perruqueries, barberies i centres d’estètica, sense venda de productes.

-

Reparació d’electrodomèstics, sense venda de productes ni servei
d’instal·lació dels mateixos.

-

Taller de sastreria i confecció.

-

Serveis de sanejament, neteja i agències de prestació de serveis domèstics
sense emmagatzematge de productes i similars. Serveis informàtics
(desenvolupament i/o venda de programari i tractament de dades), sense
venda de maquinari informàtic.
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-

Vendes i/o prestació de serveis mitjançant màquines automàtiques i
similars.

-

Vendes per catàleg.

2. Es procedirà a donar de baixa del servei municipal de recollida selectiva de residus
comercials de paper i cartró, i seran assimilats als residus municipals ordinaris i se’ls
repercutiran les tarifes dels epígrafs 2 i 3 del quadre de tarifes de la taxa que figura a
l’annex de tarifes d’aquesta ordenança, a aquells locals i/o establiments, inclosos en
l’article 8.1.b) o assimilables, que sol·licitin la baixa del servei municipal de recollida
selectiva de residus comercials de paper i cartró acreditant la no generació de residus
de paper i/o cartró i prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals.
3. A efectes de la taxa i amb caràcter temporal, seran assimilats a domicilis i se’ls
repercutiran les tarifes dels epígrafs 2 i 3 del quadre de tarifes de la taxa que figura a
l’annex de tarifes d’aquesta ordenança a aquells locals i/o establiments, exclosos els
de l’article 8.1.b), que ho sol·licitin i acreditin per qualsevol mitjà admès en dret la
disminució de la seva activitat, amb prèvia inspecció dels serveis tècnics municipals.
4. La taxa del servei municipal de recollida, transport i tractament dels residus
comercials inclou la taxa del servei de deixalleria municipal dels residus assimilables
als domiciliaris i la taxa del servei de recollida selectiva domiciliària de les fraccions
d’envasos i vidre.
ARTICLE 9. Acreditació
1. La taxa per la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació de residus
comercials es merita en el moment que se sol·licita o es presta el servei.
2. Quan la duració temporal del servei s’estengui a varis exercicis, l’acreditació de la
taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any
natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la prestació del servei; en
aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància.
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General.
4. Per l’aplicació de la taxa del servei de recollida selectiva de residus comercials,
s’estableix l’obligació de tots els locals i establiments de nova obertura sotmesos a
llicència municipal d’activitats i d’intervenció integral de l’administració ambiental
a fer una declaració de producció de residus.
5. Els locals i establiments en funcionament disposaran d’un termini de dos mesos a
partir de l’entrada en vigor de la present ordenança per a presentar la referida
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declaració. En cas contrari, l’Ajuntament procedirà a estimar el residu generat, a
efectes de liquidació de la taxa.
ARTICLE 10. Quota tributària
Les quantitats de les taxes regulades en aquesta Ordenança són les que es fixen a les
tarifes que figuren a l’annex.
III. NORMES D’APLICACIÓ
ARTICLE 11. DECLARACIÓ I INGRÉS
1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s’acrediti per primera vegada
la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i
presentaran, a aquest efecte, la declaració d’alta corresponent i ingressaran,
simultàniament, la quota del primer trimestre.
2. Quan es conegui, d’ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les
dades que figuren a la matricula, s’hi efectuaran les modificacions corresponents, que
tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què s’hagi
realitzat la declaració.
3. El cobrament de les quotes s’efectuarà trimestralment, mitjançant un rebut derivat de
la matrícula.
4. El cobrament de les quotes de recollida de residus del mercat setmanal s’estableix en
quatre períodes de pagament, o bé, mitjançant rebut domiciliat en quatre fraccions
sense recàrrec, o bé en un sol pagament domiciliat, sense recàrrec, sent prorratejable
per trimestres naturals en cas d’alta o baixa definitiva.
ARTICLE 12. Aplicació de la tarifa reduïda
Es creen dues tarifes reduïdes els contribuents que reuneixen les següents condicions:
1. Tarifa reduïda en la que la suma de tots els ingressos del subjecte passiu i les persones
que conviuen amb ell, no superin la xifra resultant de multiplicar 2 vegades per IRSC
(indicador de renda de suficiència) vigent en el moment d’acordar-se la concessió de
la tarifa reduïda, pel coeficient que fixa l’escala següent:
MEMBRES

COEFICIENTS

1

1,00

2

1,01
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3

1,03

4

1,05

5

1,09

6

1,13

7

1,17

8

1,21

9

1,25

10

1,29

S’aplicarà la tarifa super reduïda quan al subjecte passiu li correspongui la tarifa reduïda
i convisqui amb una persona amb discapacitat.
2. Tarifa super reduïda en la que la suma de tots els ingressos del subjecte passiu i les
persones que conviuen amb ell, no superin la xifra resultant de multiplicar 1,5
vegades per IRSC (indicador de renda de suficiència) vigent en el moment d’acordarse la concessió de la tarifa reduïda, pel coeficient que fixa l’escala següent:
MEMBRES

COEFICIENTS

1

1,00

2

1,01

3

1,03

4

1,05

5

1,09

6

1,13

7

1,17

8

1,21

9

1,25

10

1,29

3. Les bonificacions dels apartats 1 i 2 del present article se’ls aplicarà el preu fixat si
reuneixen els següents requisits:
a) Que el subjecte passiu i/o les persones que amb ell conviuen no tinguin, en
total, més d’una finca de propietat, la qual només ha de ser destinada a
residència habitual d’aquell. Es considerarà única finca encara que l’habitatge
habitual disposi d’una plaça d’aparcament. No es tindran en compte les finques
rústiques o altres urbanes on el valor cadastral total de les participacions en
la propietat no superi els 3.000,00 euros.
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En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixin dos habitatges,
quan per sentència judicial s’atribueixi l’ús de cada immoble a cadascun d’ells,
es considerarà que el/la sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en
té l’ús per sentència.
b) Que el subjecte passiu i/o les persones que amb ell conviuen no posseeixen més
d’un vehicle automòbil. No es tindran en compte els vehicles que tinguin més
de 10 anys.
c) Que el subjecte passiu i/o les persones que amb ell conviuen no tinguin cap
altre mitjà de fortuna.
4. Aquesta tarifa reduïda només es podrà concedir prèvia sol·licitud de l’abonat i sempre
que s’acompleixin els requisits previstos en aquesta ordenança.
5. Per tal d’acollir-se a aquesta tarifa reduïda, els interessats podran presentar la
sol·licitud al llarg de l'exercici en curs. La tarifa reduïda concedida començarà a
produir els seus efectes en la facturació del mateix trimestre en què es va presentar la
sol·licitud. En qualsevol cas, es remetrà notificació expressa al sol·licitant, amb
indicació de la concessió i termini de validesa, o la denegació i els motius, en el seu
cas, pel qual es denega.
6. Les sol·licituds s’entendran desestimades si transcorren tres mesos des de la seva
presentació en el Registre General de l’Ajuntament sense que recaigui resolució
expressa.
7. La resolució de les sol·licituds d'aplicació de tarifa reduïda correspondrà a la Junta
de Govern Local. Els terminis de validesa tindran la condició de màxims i es podran
reduir en funció de les característiques de cada cas en concret:
-

Pensionistes i jubilats: 4 anys

-

Resta de sol·licitants: anual

8. La modificació de les circumstàncies objectives que haguessin estat causa
determinant de la concessió de la tarifa reduïda, autoritza a la Junta de Govern Local
per revisar-la d’ofici, amb efectes des del moment en què l’esmentada modificació es
produeixi.
9. La Junta de Govern Local podrà disminuir el tipus de reducció de la tarifa sempre
que el volum de les sol·licituds admeses no pugi ser cobert amb la quantitat
pressupostada en el capítol corresponent.
ARTICLE 13. Bonificació per qüestions de foment de la integració social i
l’ocupació
208

1. Podran beneficiar-se d’una bonificació del 10% de la tarifa 4 SERVEIS DE
RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS COMERCIALS DE PAPER I CARTRÓ
els titulars que reuneixen les següents condicions:
a. Titulars d’activitats de menys de 50 treballadors que acreditin la
contractació de treballadors/res discapacitats amb un grau igual o superior
al 33%, amb contracte indefinit en el període impositiu immediat anterior
al de l'aplicació de la bonificació.
b. Les contractacions han de produir-se per a centres de treball que es trobin
ubicats dins del terme municipal de Mollet del Vallès.
c. En el moment de la sol·licitud la/les persones discapacitades que donen lloc
al compliment de les condicions han de continuar en plantilla.

2. La bonificació serà sol·licitada anualment i s’aplicarà fins un total de 5 anys
consecutius, sempre i quan la/les persones discapacitades que donen lloc al
compliment de les condicions del punt 1 continuïn en plantilla.
3. Aquesta bonificació només es podrà concedir prèvia sol·licitud del titular i sempre
que s’acompleixin els requisits previstos en aquesta ordenança.
4. Per tal d’acollir-se a aquesta bonificació, els interessats podran presentar la sol·licitud
al llarg de l'exercici en curs. La bonificació concedida començarà a produir els seus
efectes en la facturació primer trimestre del període impositiu posterior a la
sol·licitud. En qualsevol cas, es remetrà notificació expressa al sol·licitant, amb
indicació de la concessió i termini de validesa, o la denegació i els motius, en el seu
cas, pel qual es denega.
5. Les sol·licituds s’entendran desestimades si transcorren tres mesos des de la seva
presentació en el Registre General de l’Ajuntament sense que recaigui resolució
expressa.
6. La resolució de les sol·licituds d'aplicació de bonificació correspondrà a la Junta de
Govern Local.
7. La modificació de les circumstàncies objectives que haguessin estat causa
determinant de la concessió de la bonificació, autoritza a la Junta de Govern Local
per revisar-la d’ofici, amb efectes del moment en què l’esmentada modificació es
produeixi.
ARTICLE 14. Subvencions per la utilització del servei de deixalleria
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A les persones físiques que siguin beneficiàries d’una subvenció municipal per la
utilització del servei de deixalleria, la quantia de la subvenció es reduirà de l’import de
la taxa per recollida de residus corresponent al quart trimestre de cada any, amb el termini
de presentació de la targeta d’ús fins el 30 de desembre.
ARTICLE 15. Infraccions i sancions
Tot el que faci referència a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la
determinació de les sancions que els corresponguin en cada supòsit, s’aplicarà el règim
regulat en la Llei general tributària i en les disposicions que la complementen i la
desenvolupen.
ARTICLE 16. Remissió normativa
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicaran
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, la Llei general tributària, la Llei de taxes i preus públics i altres
disposicions concordants que les desenvolupin i complementin.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Podran beneficiar-se de la tarifa COVID les persones i unitats familiars que hagin perdut
la feina, les que no s’hagin pogut incorporar al seu lloc de treball (treballadors i
treballadores fixes discontinus), a les afectades per un ERTO (expedient de regulació
temporal d’ocupació), aquelles a les que se’ls hagi reduït l’activitat professional de
manera forçosa a partir del dia 15 de març del 2020 degut als efectes del Reial Decret
463/2020, del 14 de març, pel qual es declarà l’estat d’alarma per la crisi sanitària del
COVID-19 o alguna situació de caràcter anàleg que pugui ser admesa com a equivalent
per l’òrgan administratiu responsable de la tramitació de l’ajut.
Les persones beneficiàries són aquelles que acreditin trobar-se en situació de
vulnerabilitat social sobrevinguda ocasionada per una reducció dràstica i involuntària dels
seus ingressos com a conseqüència dels efectes del coronavirus.
A aquets efectes els ingressos econòmics de la persona sol·licitant i tota la seva unitat
familiar durant els mesos anteriors a la petició de la bonificació han de ser en mitjana
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mensual inferiors a 1.422,80 € bruts mensuals, corresponent al límit de dos i mig
l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).
Aquest límit s’incrementarà 0,1 vegades l’IRSC per cada persona al seu càrrec. S’entén
persona a càrrec ascendents o descendents que convisquin a la unitat familiar:
Cap persona
a càrrec

1 persona a
càrrec

1.422,80

1.479,71

2 persones a 3 persones a 4 persones a 5 persones a
càrrec
càrrec
càrrec
càrrec
1.536,62

1.593,54

1.650,45

1.707,36

L’aplicació d’aquesta tarifa COVID tindrà una durada màxima fins el 31 de desembre de
2022, serà revisable trimestralment i estarà condicionada al manteniment dels requisits
de concessió, restant obligada la persona interessada a comunicar a l’administració
municipal de qualsevol canvi o millora de la seva situació.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança Fiscal, entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2022 seguirà
vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
Les tarifes aplicables seran les següents:
ANNEX DE TARIFES
CONCEPTE

TAXA

1. SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS ORDINARIS
(per unitat i any)
1.1. Domicilis particulars

174,14 €

1.2. Establiments d’alimentació

533,97 €

1.3. Bars

631,01 €

1.4. Establiments comercials de més de 2.000 m2

2.916,92 €

1.5. Altres establiments comercials i terciaris

351,30 €

1.6. Indústries d’1 a 5 treballadors

533,80 €

1.7. Indústries de 6 a 25 treballadors

698,36 €

1.8. Indústries de 26 a 50 treballadors

825,67 €

1.9. Indústries de 51 a 200 treballadors i restaurants

1.081,71 €

1.10. Indústries de més de 200 treballadors i autoserveis

1.336,03 €
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Els tallers o comerços units amb el domicili tributaran per la tarifa corresponent al taller
o al comerç.
2. SERVEI DE DEIXALLERIA
L’import anual que fixi la corresponent ordenança del Consorci per a la Gestió dels
residus del Vallès Oriental.
3. SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DOMICILIÀRIA
L’import anual que fixi la corresponent ordenança del Consorci per a la Gestió dels
Residus del Vallès Oriental.
4. SERVEIS DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS COMERCIALS DE
PAPER I CARTRÓ (per establiment i any):
95,38 €

4.1. Establiments fins a 25 m2
4.2. Establiments de 26 m2 fins 49 m2

207,62 €

4.3. Establiments de 50 m2 fins 99 m2

278,09 €

4.4. Establiments de 100 m2 fins 249 m2

314,76 €

4.5. Establiments de 250 m2 fins 399 m2

355,95 €

4.6. Establiments de 400 m2 fins 699 m2

382,08 €

4.7. Establiments de 700 m2 fins 899 m2

409,71 €

4.8. Establiments de 900 m2 fins 1.200 m2

450,63 €

4.9. Establiments més de 1.200 m2

665,02 €

5. SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MERCAT SETMANAL
(per parada i any):
5.1. Parades de venda de fruita i verdura

505,29 €

5.2. Parades de venda d’altres productes

216,57 €

6. TARIFA REDUÏDA (per unitat i any):
6.1. Domicilis particulars

17,41€

6.2. Tarifa servei de recollida selectiva

11,12 €

6.3. Servei deixalleria

12,86 €

7. TARIFA SUPER REDUÏDA
7.1. Domicilis particulars

3,32 €

7.2. Tarifa servei de recollida selectiva

6,67 €

7.3. Servei deixalleria

7,72 €

8. TARIFA DE SERVEI PARTICULAR:
105,73 €

Per establiment, hora i servei
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