
Informació de la taxa del Consorci de Residus

Què és la taxa?

És un tribut que es paga al Consorci, Àrea de gestió 2 (Pla Zonal X, XI, XII) per la prestació del 
servei de transferència, transport, valorització i eliminació de residus sòlids.
La Taxa cobreix els serveis de transferència, el transport a la planta, el tractament, la valorització i 
eliminació dels residus. La prestació d'aquests serveis comporta un cost per al ciutadà que es 
materialitza en la taxa. Abans l'Ajuntament s'encarregava de tot el procés, però ara part de les 
competències passen al Consorci. Per això, no hi ha una nova taxa, sinó que es desdobla en dos. 
Així, hi han dos rebuts en lloc d'un. D'una banda, un rebut se li paga a l'Ajuntament només per la 
recollida i un altre al Consorci, a través de la Diputació de València, pel transport, la transferència, 
el tractament, valorització i l'eliminació. 

Com es calcula la taxa?

El càlcul consisteix en que cada municipi paga per les tones que genera i es reparteix el cost entre
els habitatges i les activitats a les quals se'ls aplica coeficients correctors en funció dels residus 
que genera. 
Aquesta fórmula de calcular els costos prima les actituds responsables, de manera que quant 
menys generem, pagarem menys. Açò suposa una important tasca de conscienciació i la 
importància de tenir actituds sostenibles.

Quan i com es paga la taxa?

Per rebut domiciliat, es fracciona en dos pagaments al 50%, l’1 de juny i l’1 d’agost. En oficina 
bancària, el rebut es pot pagar de l’1 de juny al 31 de juliol. El període impositiu és l’any natural. 
Els canvis de domicili o de qualsevol element tributari tindran efecte a l’exercici següent.

Horari d’atenció

De dilluns a divendres de 9:30 a 13:30hrs

Telèfon: 96 227 00 36

E-mail: info@consorciresidus.org

Carlos Sarthou 4, entresòl A i B
 46800 – Xàtiva
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