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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE TRACTAMENT, VALORITZACIÓ I ELIMINACIÓ DE RESIDUS
URBANS, AIXÍ COM DE RECOLLIDA SELECTIVA EN ECOPARC
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133,2 i 142 de la Constitució i per
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 i 20, del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, aquest consorci estableix la taxa per prestació del servei de
tractament, valorització i eliminació de residus urbans, així com de recollida selectiva
en ecoparc, que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes de la qual
atenen al que es preveu en l’article 57 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Article 2. Objecte
L’objecte d’aquesta ordenança és l’establiment de la taxa per prestació del servei de
tractament, valorització i eliminació de residus urbans, així com de recollida selectiva
en ecoparc en els municipis d’Albalat de la Ribera, Alberic, Alcàntera de Xúquer,
Alfarp, Algemesí, Alginet, Almussafes, Alzira, Antella, Barx, Beneixida, Benicull de
Xúquer, Benifaió, Benifairó de la Valldigna, Benimodo, Benimuslem, Carcaixent,
Càrcer, Carlet, Catadau, Corbera, Cotes, Cullera, Favara, Fortaleny, Gavarda,
Guadassuar, l’Alcúdia, l'Ènova, la Pobla Llarga, Llaurí, Llombai, Manuel, Massalavés,
Montserrat, Montroi, Polinyà de Xúquer, Rafelguaraf, Real de Montroi, Riola, Sant
Joan de l’Ènova, Sellent, Senyera, Simat de la Valldigna, Sollana, Sueca,
Sumacàrcer, Tavernes de la Valldigna, Tous, Turís, Villanueva de Castellón, integrats
en el Consorci per a l’execució de les previsions del Pla Zonal de Residus Zones X,
XI i XII – Àrea de Gestió 1.
Article 3. Àmbit d’aplicació
La present ordenança serà aplicable en tots els municipis integrats en el Consorci de
l’Àrea de Gestió 1 en què efectivament es preste el servei.
Dins de cada municipi, l’ordenança és aplicable a immobles en tot el terme
municipal.
Article 4. Fet imposable
1. El fet imposable de la taxa està determinat per la disponibilitat i/o ús dels servei o
activitats de recollida selectiva en ecoparc, valorització i eliminació de residus
especials domiciliaris i tractament, valorització i eliminació de residus urbans
d’habitatges susceptibles de ser ocupats habitualment o temporalment, allotjaments i
qualssevol altres locals o establiments on s’exercisquen o no activitats industrials,
comercials, professionals o artístiques i de serveis, que declaren de recepció
obligatòria la prestació del servei.
2. A aquest efecte, es consideraran residus especials domiciliaris els mobles i estris
rebutjats, residus d’aparells elèctrics i electrònics, residus d’obres menors, residus de
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jardineria, ferralla, vidre, plàstic, envasos lleugers, paper, olis, residus mercurials i
residus de naturalesa perillosa que tinguen la consideració de residus urbans,
segons la definició de l’article 3.b de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus. Així
mateix, es consideraran residus urbans a l’efecte de prestació del servei de
tractament, valorització i eliminació les restes d’alimentació o detritus procedents de
la neteja normal de locals i habitatges; i s’exclouen de tal concepte els residus de
tipus industrial, enderrocs d’obres, detritus humans i/o animals, matèries i materials
contaminats, corrosius, perillosos o la recollida o l’abocament dels quals exigisca
l’adopció de mesures higièniques especials, profilàctiques o de seguretat.
3. L’obligació de contribuir naixerà des del moment en què s’inicie la prestació del
servei i la present ordenança entre en vigor. A aquest efecte, es considera que
comença l’obligació de contribuir quan estiga establit i en funcionament el servei de
tractament, valorització i eliminació de residus urbans així com de recollida selectiva
en ecoparc.
4. Pel que fa a la taxa, és indiferent que el servei es preste per gestió directa o per
concessionari.
5. Són supòsits de no subjecció els habitatges i locals que no tinguen aigua o llum i
els béns immobles municipals. Eixa circumstància haurà d’acreditar-la el subjecte
passiu cada exercici amb anterioritat a l’1 de gener, i tindrà efectes en el exercici
impositiu següent
No obstant això, els immobles que s’incorporen o tributen per primera vegada en el
padró (altes noves) podran acreditar aquesta circumstància durant el mateix període
impositiu, i produirà efectes la no subjecció en eixe mateix exercici.
S’entén per immobles que no tenen aigua quan no disposen de servei d’aigua
corrent siga o no potable i procedisca a no de la xarxa pública.
S’entén per immobles que no tenen llum quan no disposen d’electricitat, amb
independència de la seua procedència (xarxa elèctrica d’empresa distribuïdora o per
autogeneració).
En relació als supòsits de no subjecció regulats en aquest apartat, cal assenyalar
que, si no es compta amb subministrament a través de companyia:
a. La no disponibilitat del servei d’aigua corrent, siga o no potable, i procedisca o no,
de la xarxa pública, s’acreditarà mitjançant una sol·licitud acompanyada d’un informe
o escrit de la persona responsable municipal que conega la matèria.
b. La no disponibilitat de subministrament elèctric, amb independència de la seua
procedència (xarxa elèctrica d’empresa distribuïdora o per autogeneració)
s’acreditarà mitjançant una sol·licitud acompanyada d’un informe o escrit de la
persona responsable municipal que conega la matèria.
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Si l’Ajuntament no emet cap informe, es desestimarà la sol·licitud del contribuent.
6. No constitueixen fet imposable els solars i els immobles que figuren en el cadastre
com a garatge o aparcament i/o aquells que tinguen la resolució administrativa
corresponent . Se n’exclouran els aparcaments que siguen objecte d’una activitat
econòmica. (Epígraf de l’IAE 751.2)
Article 5. Subjectes passius
1. Queden obligats al pagament de les taxes que es regulen en aquesta ordenança,
a títol de substitut del contribuent, les persones físiques o jurídiques, i les entitats a
què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que siguen propietaris dels
immobles on se situen els habitatges o locals ocupats pels beneficiaris o afectats pel
servei esmentat, segons es determina en l’article 23.2 a del Reial decret legislatiu
2/04, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals.
2. Quan un immoble estiga format per diverses finques registrals i amb accessos
independents entre si, es liquidaran com a unitats fiscals separades en la proporció
corresponent.
3. El Consorci girarà la liquidació d’aquesta taxa al propietari de l’immoble, com a
substitut del contribuent, sense perjudici que aquest puga repercutir les quotes que
suporta, si escau, sobre els respectius beneficiaris.
4. Són subjectes passius de les taxes que es regulen en aquesta ordenança, a títol
de contribuent, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que sol·liciten o resulten beneficiades o
afectades pel servei de tractament, valorització i eliminació de residus urbans, així
com de recollida selectiva en ecoparc, encara que eventualment i per voluntat
d’aquelles no es retiraren residus de cap classe. La seua obligació és subsidiària
respecte de l’assenyalada en l’apartat 1 anterior.
5. La concurrència de dos o més persones físiques o jurídiques o entitats què es
refereix l’article 35 de la Llei General Tributària, determinarà l’obligació solidària dels
concurrents.
Article 6. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41.1 i 42 de la Llei
General Tributària.
2. Seran responsables subsidiàries les persones o entitats a qui afecte segons el que
regula l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
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Article 7. Exempcions i bonificacions
1. Exceptuant el que està disposat en el paràgraf següent, no podran reconéixer-se
altres exempcions o bonificacions que les expressament previstes en les normes
amb rang de llei o les derivades de l'aplicació de tractats internacionals.
2. De conformitat amb l’article 19.3.d) del Decret 55/2019, de 5 d’abril, del Consell,
pel qual s’aprova la revisió del Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana,
s’estableix una bonificació proporcional a la quantitat de residus domèstics recollida
separadament, mitjançant la xarxa consorciada d’ecoparcs del Consorci Ribera i
Valldigna.
3. El Consorci destinarà anualment en el seu Pressupost la quantitat global a
concedir per bonificacions.
4. Les bonificacions obtingudes pels usuaris dels ecoparcs seran descomptades de
l’import total de la Taxa per prestació del servei de tractament, valorització i
eliminació de residus urbans, així com de recollida selectiva en ecoparc del
Consorci.
5. L’import de la bonificació se calcularà tenint en compte la quantitat de punts
acumulats pels usuaris del servei de recollida selectiva en ecoparc, de conformitat
amb el annex d’aquesta ordenança.
Article 8. Base imposable
La base imposable d’aquesta taxa es determinarà en funció del cost del servei, i
tenint en compte les característiques d’utilització o ocupació dels immobles pels
diferents subjectes passius tant d’organismes públics com de particulars, i aquests
en règim d’habitatge o per a l’exercici o activitat de caràcter empresarial, industrial,
comercial, professional o de serveis que s’hi exerceixen, i si escau, en funció de les
característiques de l’activitat que s’exercisca.
El Consorci determinarà anualment la magnitud del cost del servei que s’establirà en
funció de la liquidació de l’exercici anterior juntament amb els costos de gestió
considerant les dades de generació per municipi efectivament registrades quant al
servei de transferència, valorització i eliminació de residus urbans. Respecte de la
prestació del servei de gestió d’ecoparcs, s’adoptarà com a cost del servei la
quantitat prevista en l’estudi econòmic. En exercicis successius, s’establirà sobre la
base de la facturació de l’exercici anterior presentada per l’empresa adjudicatària de
la prestació del servei, actualitzada en funció de la previsió de revisió de preus
prevista en el contracte.
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Article 9. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa per habitatge, allotjament, local
o qualsevol altre element privatiu que siga susceptible d’aprofitament independent.
Aquesta quantitat es determinarà en funció del cost dels serveis i de la naturalesa,
destinació i superfície on es troben situats els immobles.
Per a la identificació dels immobles en què es presenten o estiguen disponibles els
serveis, s’utilitzarà la base cadastral definida en l’article 6 del Reial decret legislatiu
1/2004, de 5 de març (Llei del cadastre immobiliari), de manera que s’emetrà un
rebut per cada referència cadastral (codi alfanumèric que permet situar l’immoble
inequívocament en la cartografia oficial del cadastre).
2. Càlcul
Per a determinar el càlcul de les tarifes a aplicar en els habitatges i en cada una de
les activitats, es parteix de les dades següents:
a) Cost total del servei que està integrat per
i. El cost de tractament i eliminació, obtingut de l’estudi econòmic financer
determinat independentment per a cada municipi (CRU).
ii. El cost total de gestió i explotació dels ecoparcs dividit entre la totalitat dels
habitatges i activitats de l’àrea del Consorci (CRGE).
b) Nombre d’unitats fiscals d’urbanes en cada municipi (NUFU), deduïdes les unitats
no subjectes i les corresponents a les activitats considerades en el punt e).
c) La tarifa general d’habitatge és PPV
d) Nombre d’activitats en cada municipi de cada un dels grups que es defineixen
(Nactn, sent n = 1...15)
e) Indicador per grup d'activitats (*Iactn, sent n = 1…15).
Per a calcular la tarifa general d’habitatge (PPV) s’utilitzarà la fórmula següent:
CRU
PPV =

+ CRGE
(NUFU*Iact1) + (Nact1 * Iact1) +. . + (Nact15 * Iact15)

Per a calcular la tarifa del diferents grups d’activitats, s’utilitzarà la fórmula següent:
Pactn = PPV * Iactn (sent n = 1...15)
Els valors dels indicadors que s'estableixen per al càlcul són:
Iact1
Iact2

1
2
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Iact3
Iact4
Iact5
Iact6
Iact7
Iact8
Iact9
Iact10
Iact11
Iact12
Iact13
Iact14
Iact15

4
6
8
10
15
30
50
100
150
200
300
500
800

A aquest efecte, es defineixen els grups següents i les tarifes per als habitatges i
activitats:
1. Habitatge
2. Establiments dedicats a l’alimentació
(Epígrafs 647 i 661)

Locals fins a 120 m²

Locals fins a 399 m²

Locals de 400 m² fins a 700 m2

Locals de més de 700 m2 de superfície

PPV* Iact1
Pact2= PPV* Iact2
Pact6= PPV* Iact6
Pact8= PPV* Iact8
Pact9= PPV* Iact9

3. Restaurants, cafeteries, bars
(Epígraf 671, 672, 673, 674.5 i 676)

Locals fins a 120 m2

Locals fins a 399 m2

Locals de 400 m2 fins a 700 m2

Locals de més de 700 m² de superfície
4. Sales de ball i discoteques
(Epígraf 969.1, 969.2 i 969.3, 965.1)
 Locals d’aforament fins a 199 persones
 Locals d’aforament de 200 fins a 500 persones
 Locals d’aforament superior a 500 persones

Pact2= PPV* Iact2
Pact6= PPV* Iact6
Pact8= PPV* Iact8
Pact9= PPV* Iact9
Pact4= PPV* Iact4
Pact7= PPV* Iact7
Pact9= PPV* Iact9

5. Hotels, hostals, pensions
(Grup 681, 682, 683, 684 i 685)
 Locals fins a 9 places
 Locals de 10 a 39 places
 Locals de 40 a 70 places
 Locals de més de 70 places
6. Instal·lacions per a la celebració d’espectacles esportius

Pact2= PPV* Iact2
Pact5= PPV* Iact5
Pact7= PPV* Iact7
Pact9= PPV* Iact9
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(Epígraf 968.1)
Amb capacitat per a més de 100.000 espectadors
Per cada instal·lació de més de 50.000 fins a 100.000
espectadors
Per cada instal·lació fins a 50.000 espectadors
7. Centres d’ensenyament sense menjador
(Grup 931 i grup 932)
 Fins a 300 alumnes
 De 301 a 600 alumnes
 Més de 601 alumnes
8. Centres d’ensenyament amb menjador
(Grup 931, grup 932 i 952)
1. Fins a 50 places de menjador
2. De 50 a 150 places de menjador
3. De 151 a 300 places de menjador
4. Més de 301 places de menjador
9. Hospitals, clíniques i sanatoris de Medicina Humana
(Grup 941 )
 Fins a 300 llits
 De 301 a 600 llits
 Més de 601 llits
10. Col·legis majors i residències d’estudiants
Assistència i serveis socials per a xiquets, jóvens, persones
amb mobilitat reduïda i ancians, en centres residencials
(Grup 935 i grup 951)
 Fins a 150 residents
 De 151 a 300 residents
 De 301 a 600 residents
 Més de 601 residents
11. Centres penitenciaris
 Fins a 300 interns
 De 301 a 600 interns
 De 601 a 1.000 interns
 Més de 1.000 interns
12. Quarters militars
 Fins a 1.000 places
 De 1.001 a 2.500 places
 Més de 2.500 places
13. Campaments turístics on es presten els serveis
mínims de salubritat com aigua potable, lavabos,
piques, etc.
(Grup 687)
 Fins a 100 residents
 De 101 a 300 residents
 De 301 a 600 residents
 Més de 601 residents

Pact13=PPV*Iact13
Pact12=PPV*Iact12
Pact10=PPV*Iact10
Pact2 = PPV* Iact2
Pact3 = PPV* Iact3
Pact4 = PPV* Iact4
Pact5 = PPV* Iact5
Pact8 = PPV* Iact8
Pact9 = PPV* Iact9
Pact10
=
PPV*
Iact10
Pact10= PPV* Iact10
Pact12= PPV* Iact12
Pact13= PPV* Iact13

Pact9 = PPV* Iact9
Pact10= PPV* Iact10
Pact12= PPV* Iact12
Pact13= PPV* Iact13
Pact10= PPV* Iact10
Pact12= PPV* Iact12
Pact13= PPV* Iact13
Pact14= PPV* Iact14
Pact13= PPV* Iact13
Pact14= PPV* Iact14
Pact15= PPV* Iact15

Pact7 = PPV* Iact7
Pact9 = PPV* Iact9
Pact10= PPV* Iact10
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Pact11= PPV* Iact11
14. Resta d’activitats, industrials, comercials, professionals i
artístiques, així com locals sense cap ús específic
 Fins a 1.000 m2
Pact1 = PPV* Iact1
2
 De 1.000 a 2.000 m
Pact2 = PPV* Iact2
 Més de 2.000 m2
Pact3 = PPV* Iact3
Tots els esments dels epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) que es
contenen en el quadre de tarifes precedent, s’entenen referides als epígrafs d’aquest
impost vigents per a l’any immediatament anterior al de la meritació de les taxes.
S’aplicarà una tarifa multiconcepte per als immobles amb diversos habitatges o
locals susceptibles d’aprofitament independent no declarats en el cadastre (amb
referència cadastral conjunta).
En el cas d’habitatges:
PPVq= Nusd *PPV* Iact1
Nusd= núm. d’immobles sense divisió horitzontal
q= subíndex indicador per a la tarifa multiconcepte
Per als immobles en què es desenvolupen diverses activitats econòmiques per
titulars diferents al propietari de l’immoble:
n
Pactq= PPV x ∑ Nactn* Iactn
1
On q és el subíndex indicador per a la tarifa multiconcepte
Article 10. Normes de gestió
1. Quan en un immoble el seu propietari, subjecte passiu de la taxa, realitze més
d’una activitat de les establides en les tarifes anteriors, es tributarà per aquella de
major import. Quan les activitats es realitzen per persones diferents al propietari de
l’immoble, es tributarà per totes elles en un sol rebut.
2. Quan una mateixa unitat urbana s’ocupe alhora com a habitatge i per a l’exercici
de qualsevol activitat, únicament tributarà per la quota que li corresponga per
aquesta activitat, si és el mateix propietari.
3. Quan una unitat urbana estiga formada per diversos locals, no declarats com a
tals en el cadastre i aquests s’utilitzen com habitatge o s’hi desenvolupen diverses
activitats, es tributarà per tots els locals/activitats en un sol rebut.
4. En totes les situacions anteriors el rebut constarà a nom del propietari de
l’immoble, subjecte passiu de la taxa, qui, no obstant això, podrà repercutir les
quotes als diferents beneficiaris.
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5. Es faculta a la Comissió de Govern del Consorci per a l’aprovació de normes
d’interpretació.
Article 11. Període impositiu i meritació
1. Es merita la taxa i naix l’obligació de contribuir des del moment en què s’inicie la
prestació del servei, i s’entendrà iniciada, atesa la seua naturalesa de recepció
obligatòria, quan estiga establit i en funcionament el servei de tractament,
valorització i eliminació dels residus sòlids urbans, i d’explotació d’ecoparcs.
2. Una vegada establit i en funcionament el dit servei la meritació, tindrà lloc l’1 de
gener de cada any, i el període impositiu comprendrà l’any natural.
3. Els canvis de domicili de l’activitat en què no varie la quota tributària en aplicació
de les normes d’aquesta ordenança fiscal, així com els canvis de qualsevol classe
d’element tributari amb data posterior a la de la meritació de la taxa, faran efecte per
a l’exercici següent al que es produïsquen
4. A l’inici de la prestació del servei, si el dia del començament no coincideix amb el
de l’any natural, les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres
naturals que resten per a finalitzar l’any, inclòs el del començament del servei
Article 12. Declaració, liquidació i ingrés
1. Per a cada un dels ajuntaments es formarà un padró anual, que podrà partir de les
dades que consten en el Ministeri d’Hisenda (Direcció General del Cadastre i
Agència Tributària), en el qual figuraran els contribuents afectats i les quotes
respectives que es liquiden per aplicació de la present ordenança. En qualsevol cas,
en el padró anual figurarà la referència cadastral dels immobles subjectes a la taxa.
2. Quan es conega ja d’ofici o per comunicació de les persones interessades
qualsevol variació de les dades que figuren en el padró, es duran a terme aquestes
modificacions, que s’incorporaran a aquest a partir del període de cobrament
següent al de la data en què s’haja efectuat la declaració.
3. Les altes, baixes, canvis de titular, alteracions o modificacions hauran de cursarse davant l’Administració a què corresponga tramitar les variacions, abans de l’últim
dia laborable de l’exercici respectiu perquè faça efecte a partir del següent.
Les altes, a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, faran efecte des de la data en
què nasca l’obligació de contribuir i l’Administració les liquidarà en formalitzar-se la
seua inclusió en el padró d’usuaris mitjançant l’aplicació de la tarifa fraccionada
procedent, i quedaran automàticament incorporades a aquest per a exercicis
successius.
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4. Les quotes exigibles per aquesta taxa s’efectuaran mitjançant un rebut, excepte la
primera vegada que es realitzarà mitjançant una liquidació notificada al contribuent
de conformitat amb el que s’estableix en el 102 de la Llei General Tributària.
Article 13. Recaptació executiva
Les quotes liquidades i no satisfetes en període voluntari es faran efectives per la via
de constrenyiment, conformement a les normes del Reglament General de
Recaptació.
Article 14. Delegació
De conformitat amb el que es disposa en l’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, el Consorci del Pla Zonal de residus
Zones X, XI i XII, Àrea de gestió 1, podrà delegar en la comunitat autònoma o en
altres entitats locals en el territori de les quals estiga integrat, les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació de la present taxa.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
• Els objectes tributaris que ja figuren en la bases de dades com “no subjectes” i
les sol·licituds presentades en 2018 i estimades, seran aplicables en aquest exercici
de 2018 i 2019.
• Tots aquests, en l’exercici 2019, hauran de tornar a acreditar el compliment dels
requisits perquè els siga aplicable en 2020.
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ANNEX
LER

LER
RAEE

Unitats

Punts per
unitat

Oli d'automòbils

20 01 26*

-

litres

5

Olis i greixos comestibles

20 01 25

-

litres

5

Aerosols

15 01 11*

-

unitat

10

Bateries

20 01 34*

-

unitat

50

Botelles de gas

16 05 04*

-

unitat

10

-

-

kg

50

Matalassos

20 03 07

-

unitat

10

Envasos no perillosos

15 01 05

-

kg

5

Envasos perillosos metàl·lics

15 01 10*

-

unitat

10

Envasos perillosos plàstics

15 01 10*

-

unitat

10

Enderrocs

17 01 07

-

kg

1

Filtres d'oli

16 01 07*

-

unitat

5

Fusta

20 01 38

-

kg

5

Metalls

20 01 40

-

kg

70

Pneumàtics

16 01 03

-

unitat

5

Paper i cartó

20 01 01

-

kg

5

Piles

16 06 05*

-

unitat

5

Plaguicides

20 01 19*

-

unitat

10

Plàstics

20 01 39

-

kg

5

Poda

20 02 01

-

kg

5

Radiografies

09 01 07*

-

unitat

5

Resta de pintures, tintes, vernissos

20 01 27*

-

unitat

10

Roba

1 501 09

-

kg

5

Tòner

08 03 17*

-

unitat

5

Vidre

15 01 07

-

kg

5

Voluminosos

20 03 07

-

kg

5

Residu

Càpsules de cafè
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Residu

LER

LER
RAEE

Unitats

Punts per
unitat

FR11 Frigorífics, neveres, congeladors i altres refrigeradors

20 01 23*

11*

unitat

100

FR12 Aparats aire condicionat

20 01 23*

12*

unitat

70

FR13 Radiadors i aparats tèrmics amb oli

20 01 35*

13*

unitat

70

FR21 Monitors, TV, i pantalles CTR

20 01 35*

21*

unitat

70

FR22 Monitors, TV i pantalles (no CRT, no LED)

20 01 35*

22*

unitat

70

FR23 Monitors i pantalles LED

20 01 36

23

unitat

70

FR31 Tubs i bombetes fluorescents

20 01 21*

31*

unitat

70

FR32 Llums i bombetes LED

20 01 36

32

unitat

70

FR41 Grans aparats amb components perillosos

20 01 35*

41*

unitat

70

FR42 Grans electrodomèstics no fred

20 01 36

42

unitat

70

FR51 Xicotets aparells electrodomèstics amb components
perillosos i piles incorporades <50cm

20 01 35*

51*

unitat

70

FR52 Resta de xicotets aparells electrodomèstics sense
bateries

20 01 36

52

unitat

70

FR61 Xicotets aparells d'informàtica i telecomunicacions
amb components perillosos

20 01 35*

61*

unitat

70

-

-

unitat

100

Participació en campanyes

