
COM FUNCIONEN LES BROSSES DE BELLVEI

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determina
en funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el
carrer o la via pública on estiguin situats.

2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:

Tipologies de concepte:
Tarifa 1: 
«Es  fa  ús  dels  contenidors  intel·ligents  i  compleix  amb  la  freqüència
determinada a l’apartat  3 d’aquest article.»

Tarifa 2: 
«Es fa ús dels contenidors intel·ligents, però no compleix amb la freqüència
determinada a l’apartat 3 d’aquest article.»

Tarifa 3: 
«No es fa ús del contenidors intel·ligents.»

CONCEPTE TARIFA 

Habitatges. Tarifa 1 89,00 €

Habitatges. Tarifa 2 119,00 €

Habitatges. Tarifa 3 200,00 €

Habitatges amb persones soles > 65 anys 
Tarifa 1

50,00 €

Habitatges amb persones soles > 65 anys 
Tarifa 2

61,00 €

Habitatges amb persones soles > 65 anys 
Tarifa 3

90,00 €

Bars sense cuina.
Tarifa 1

160,00 €

Tarifa 2 210,00 €

Tarifa 3 250,00 €

Bars amb cuina.
Tarifa 1

200,00 €

Tarifa 2 250,00 €



Tarifa 3 300,00 €

Restaurants.
Tarifa 1

275,00 €

Tarifa 2 350,00 €

Tarifa 3 450,00 €

Hotels
Tarifa 1

1.400,00 €

Tarifa 2 1.500,00 €

Tarifa 3 1.800,00 €

Cases Rurals i allotjaments turístics
Tarifa 1

120,00 €

Tarifa 2 160,00 €

Tarifa 3 250,00 €

Comerços/oficines (sense fracció orgànica) 150,00 €

Comerços/oficines amb fracció orgànica
Tarifa 1

150,00 €

Tarifa 2 200,00 €

Tarifa 3 300,00 €

Polígon, activitats industrials 475,00 €

3.  Criteris  que  s’estableixen  per  l’ús  del  contenidor  d’orgànica  com  a  mínim  les  següents
freqüències si es genera residus d’orgànica

Concepte Freqüència

 Cops/anuals

Habitatges (orgànica) 52

Habitatges persones soles > 65 anys (orgànica) 52



Bars sense cuina 104

Bars amb cuina i restaurants 165

Hotels 120

Cases Rurals 15

Locals i Comerços (Activitat amb Orgànica) 96

4. Explicació del càlcul de la tarifa en funció de la freqüència:

L’aplicació  de  la  tarifa  es  farà  seguint  els  criteris  fixats  en  el  punt  3  de  l’article  6  segons  la
freqüència (cops/anuals) que el ciutadà utilitza el contenidor d’orgànica.
Per al càlcul de la freqüència s’utilitzaran les dades enregistrades per l’empresa de tractament, de
l’1 d’agost de l’any anterior al 31 de juliol de l’any actual « anualitat». 

La bonificació per un ús correcte o la penalització per un ús incorrecte, es veurà aplicada en el
segon rebut de l’any. 

La gestió de cobrament dels rebuts es realitza en dos fraccionaments:

- L’import del 1  r   rebut   serà el 50% de l’import de la tarifa 2:  

CONCEPTE TARIFA 

Habitatges. 59,50 €

Habitatges amb persones soles > 65 anys. 30,50 €

Bars sense cuina. 105,00 €

Bars amb cuina. 125,00 €

Restaurants. 175,00 €

Hotels. 750,00 €

Cases Rurals i allotjaments rurals. 80,00 €

Comerços/oficines sense fracció orgànica 75,00 €

Comerços/oficines. 100,00 €

Polígon, activitats industrials 237,50 €



- L’import del 2  n   rebut  : s’aplicarà la diferència entre la tarifa aplicable al 2n semestre i
l’import del rebut pagat el 1r semestre; en funció de l’ús correcte o incorrecte (basat en les
freqüències detallades a l’article 6 punt 3 d’aquesta ordenança).


