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NOTA INFORMATIVA 
 

LIQUIDACIÓ TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMESTICS EXERCICI 2021 
 

Les persones que gaudeixen de la bonificació de la taxa de residus domiciliaris per 
haver fet aportacions a la deixalleria municipal tenen dret a una bonificació del 10 % o 
del 15 % en funció de les vegades que han fet ús de la deixalleria durant 2020. 
 
Aquest 10 % o 15 % és calcula sobre la taxa de residus de l’any 2020 (la taxa de 
residus que coincideix amb l’any que es fan les aportacions a la deixalleria). 
 
Però com que la taxa del 2020 ja està pagada, el descompte s’aplica a la taxa del 
2021. 
 
Posem els exemples que es poden donar: 
 
Les persones que gaudeixen d’una reducció del 10 %: 
 

Taxa Residus 2020 Reducció 10% Import a bonificar en el rebut 2021 

128,24 € 12,82 € 12,82 € 

 
Per exemple els que gaudeixen d’una reducció del 15 %: 
 

Taxa Residus 2020 Reducció 15% Import a bonificar en el rebut 2021 

128,24 € 19,24 € 19,24 € 

 
 
Per tant, com és que la bonificació (de 12,82 € o de 19,24 €)  s’aplica i es fa efectiva 
en el rebut del 2021, i el rebut de 2021 és de major import que el de l’any 2020, en el 
rebut s’indica un % que representa la bonificació corresponent sobre el rebut de 2021. 
 
Posem els exemples que es poden donar: 
 
Les persones que gaudeixen d’una reducció del 10 %: 
 

Taxa Residus 2021 Import a bonificar 
2020 

Import a pagar Representa un % 
sobre rebut 2021 

Total 156,45 € 12,82 € 143,63 € 8,1950 % 

1r fracció   71,82 €  

2a fracció  71,81 €  

 
Les persones que gaudeixen d’una reducció del 15%: 
 

Taxa Residus 2021 Import a bonificar 
2020 

Import a pagar Representa un % 
sobre rebut 2021 

Total 156,45 € 19,24 € 137,21 € 12,30 % 

1r fracció   68,61 €  

2a fracció  68,60 €  

 


