Nota aclaratòria
Taxa fem Consorci de Residus
PREGUNTES FREQÜENTS
Si ja paguem una taxa de fem en el nostre ajuntament, per què hem de
pagar aquesta taxa?
La taxa que paguem en el nostre ajuntament és per la recollida de fem, mentre que, la
taxa que s’ha de pagar al Consorci és pel transport a la planta de tractament i pel
tractament i eliminació del fem.

Llavors a partir d'ara, quants rebuts de fem hem de pagar?
Dos. Un a l'Ajuntament de Villalonga i un altre al Consorci. La quantia del segon es
basa en les tones de residus que es recullen durant l'any anterior en el municipi. Per tant,
si els ciutadans reciclem més pagarem cada vegada menys del segon rebut.

Què és el Consorci?
És un organisme que es va constituir amb l´objectiu de garantir el compliment de la
normativa vigente en matèria de gestió de residus urbans. En formen part 93 municipis
de les comarques de La Safor, La Vall d´Albaida, La Costera, La Canal de Navarrés i la
Vall d´Aiora.

És una taxa municipal?
No. És una taxa que es paga en tots els municipis que formen part del Consorci de
Residus. Per tant, no es paga a l´Ajuntament de Villalonga.

Si tinc domiciliat el rebut de fem, també tinc domiciliada aquesta taxa?
No. Heu de sol•licitar la seua domiciliació de qualsevol d'estes formes:
-En qualsevol entitat bancària en efectuar el pagament del seu rebut (els efectes seran
per a l'exercici següent).
-Telefonant a: 963882525 / 902460202
-Per internet: www.dival.es/gestiontributaria
-Acudint a qualsevol oficina del Servei de Gestió Tributària-Diputació.

Es cobra per reciclatge?
No. La taxa és per transport a la planta de tractament i posterior eliminació dels residus.
No obstant, a major quantitat de reciclatge, menor serà la quantia del rebut del Consorci.
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He de pagar la taxa d'una vivenda que només habite els caps de
setmana i els mesos d'estiu?
Si, la taxa es paga pel mer fet de ser propietari amb independència que s'habite de forma
habitual o temporal.

Sóc propietari d'una indústria. Comprén la taxa també la gestió dels
residus industrials?
No, la taxa s'exigix únicament per residus sòlids urbans (restes i desperdicis
d'alimentació o detritus procedents de la neteja normal).

No vull que se'm preste el servei, com puc sol•licitar-ho?
Es tracta d'un servei obligatori, com la taxa de recollida de fem, i s’ha de pagar una
vegada estiga en funcionament, amb independència que es vulga o no.

M'ha arribat el rebut de la taxa d'un local que tinc llogat. He de pagarlo?
Si, l'ordenança establix que el subjecte passiu de la taxa és el propietari de l'immoble.
Ha de pagar el rebut i si vol podrà repercutir-lo en els inquilins.

M'ha arribat un rebut d'una casa que està en ruïnes i on no hi ha ni
llum ni aigua. On puc presentar la reclamació?
La Diputació de València, per a regular les possibles reclamacions, posa a disposició del
contribuent un model normalitzat de reclamació que podeu presentar:
- En el vostre Ajuntament (que la remetrà al Servei de Gestió Tributària de la
Diputació).
- En qualsevol de les oficines del SGT.
- Per internet: www.dival.es/gestiontributaria.

Sóc veí d'un municipi del Consorci i he rebut dos rebuts de la taxa, un
de la meua vivenda i un altre d'una empresa que tinc de 1500 metres.
L'import a pagar és diferent. Es tracta d'un error?
No, l'import dels rebuts dins d'un mateix municipi varia, per raó de la superfície i la
destinació de l'immoble. L'ordenança diferencia tipus de destinacions (vivendes i
activitats), es grava més a aquells que, presumiblement, generen més residus.
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On puc informar-me amb més detall?
Té a la seua disposició diferents vies:
-

Ajuntament de Villalonga.
A través dels telèfons: 963882525 / 902460202.
www.corinforma.es.
A través d'Internet: www.dival.es/gestiontributaria
En qualsevol de les oficines del Servei de Gestió Tributària-Diputació: Albaida,
Sagunt, Ayora, Utiel, Bétera, València, Chiva, Vilamarxant, Gandia, Xàtiva,
Llíria, Moncada.
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