
Regidoria de Medi Ambient - Simat de la Valldigna

Simat de la Valldigna, 8/07/2010

Estimats veïns i veïnes,

El nostre poble, així com els 52 municipis que conformen el Consorci, s’ha vist  afectat per 
una nova taxa per al tractament dels residus urbans, que haurà d’abonar-se obligatòria-
ment.

La �nalitat d’esta nova taxa és gestionar, d’una manera e�caç, els serveis de trans-
formació , reutilització i eliminació dels residus urbans (el fem) que  generem.

“El Consorci ens cobra segons les tones de residus que produïm, per tant, quant més reci 
clem, menor serà el nombre de tones de fem que enviarem a les plantes de tractament 
i menor serà la despesa per a la ciutadania de Simat”.

L’any 2009 un veí de Simat de la Valldigna pagava pel rebut del fem 95 euros. En 2010 
la quantitat a pagar és de 50 euros i per als jubilats (majors de 65 anys i segons renda) 
25 euros. A partir d’ara, a estos 50 (o 25) euros que es paguen a l’Ajuntament per la reco-
llida del fem, caldrà sumar 53,96 euros que es pagaran al Consorci per la nova taxa per al 
tractament dels residus urbans que no és competència de l'Ajuntament. En total, les 
taxes sumen 103,96 euros (8 euros més que l’any passat) o 78,96 per als jubilats segons 
renda. 
L’ajuntament ha hagut de baixar la taxa de recollida per a compensar la taxa del consorci.

 El pagament es podrà realitzar:
·   en un termini, �ns al 30 de setembre.
·   en dos terminis, si sol·licita la domiciliació abans del 31 de juliol:
    primer termini, 1 setembre (50%) i, segon termini, 1 d’octubre (50%).

Com sabeu, estem fent un esforç perquè els quilos que tirem al contenidor de fem 
disminuisquen, creant  punts on concentrem contenidors de paper/cartró, vidre i enva-
sos lleugers(plàstic). És per això que des de l’Ajuntament us demanem que recicleu, ja 
que sols paguem pel que tirem al contenidor verd de fem. El reciclatge del vidre, 
paper i plàstic no ens costa res, és a dir, zero euros.

Amb l’esforç de tots i totes podrem millorar el servei de recollida i, de segur, rebaixar les 
taxes del fem. Aquest és el nostre compromís.
Atentament,

Joan Serra i Folguerà.
Regidor de mediambient

  


