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BONIFICACIONS PER ÚS DEIXALLERIA 
 
L’ordenança municipal T08 reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus 
municipals, estableix que s’atorgarà una bonificació de la taxa d’escombraries domiciliàries a totes 
aquelles unitats tributàries dels habitatges que hagin utilitzat la deixalleria durant l’exercici 
anterior i acreditin l’obtenció de 10 o 20 punts respectivament. 
 

� Per a obtenir el descompte  mínim       10 punts d’acord amb les condicions de la taula 
annexa, a més d’aportar com a mínim, 3 tipologies diferents de residus durant l’any. 

 
� Per a obtenir el màxim de descompte          20 punts d’acord amb les condicions de la 

taula annexa, a més d’aportar com a mínim, 6 tipologies diferents de residus durant l’any. 
 
El període d’acreditació d’ús de la deixalleria serà de gener a desembre, i el % de bonificació 
s’aplicarà en funció de l’ordenança municipal del següent exercici. 
 
Cada targeta te un codi que identifica un habitatge concret, per tant, qualsevol canvi d’habitatge, 
ha d’implicar una renovació de la targeta a l’Ajuntament si no es vol perdre la tarifa amb 
reducció. 
 
El tipus de bonificació vindrà condicionada per la suma de punts obtinguts d’acord amb el quadre 
següent: 

Tipus Puntuació per data de 
lliurament 

Descripció 

Ferralla 5 Somiers 
Poda 5 Restes de jardí 
Runa 5 Restes d’obra 
Voluminosos 5 Mobles que no són de fusta, sofàs... 

Tipus Puntuació per unitat Descripció 
Fusta 2 Mobles de fusta 
Vidre pla 1 Finestres, vidre transparent 
Vidre especial 1 Vidre laminat... 
Oli vegetal 2 Mínim 1 litre 
Oli mineral 3 Mínim 750 ml 
Ampolles de cava 0,5  
Pantalles 3 De TV i ordinadors 
Petit electrodomèstic 2 Torres de l’ordinador, bateries petites de càmeres, 

torradora, exprimidor, liquadors, microones, etc... 
Línia blanca 5 Electrodomèstics grans 
Neveres i aire 
condicionat 

5 Sistema de refrigeració 

Fluorescents i 
bombetes 

0,5  

Pneumàtics 1  
Porexpan 1 Porexpan net 
Bateries 3 Bateries de vehicles 
REPQ  
Residus especials en 
poques quantitats 
 

1 Pintures, dissolvents, fangs, aerosols (esprais), draps 
bruts, greixos, àcids, bases, dissolucions metàl· liques 
procedents del tractament de superfícies, solucions 
infeccioses, reactius, medicaments caducats, coles, 
vernissos, aigües de cabina, filtres d’oli, 
anticongelants, radiografies. 

 


