Àrea Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda
Gestió Tributària

TAXA D’ESCOMBRARIES INDUSTRIALS

Subvenció
 Requisits


Es concedirà un ajut de fins al 60% de la quota de la Taxa als subjectes passius que:
 Realitzin una utilització regular del Punt Net:
1. De 10 a 15 viatges: 10%
2. De 16 a 30 viatges: 20%
3. De 31 a 45 viatges: 30%
4. Més de 45 viatges: 40%
 Formalitzin una sol.licitud expressa i individual a l’Ajuntament de recollida, reciclatge i
eliminació de deixalles, amb un màxim d’ajut del 20% de la quota de la taxa:
1. Manifestar expressament el compromís de compliment de la normativa legal
vigent sobre residus: fins el 10%.
2. Acreditar un contracte particular de recollida i gestió de deixalles: el 5% per
cada contracte.
3. Col.laborar en recollides específiques d’oli i de cartró comercial porta a porta:
5% per cada contracte.
4. Per la reducció significativa dels residus aportats als contenidors de la via
pública: fins el 10%.
5. Per la disposició ordenada de determinats tipus de residus a la via pública de
manera que s’eviti l’impacte negatiu sobre l’entorn urbà: fins el 10%.
 Acreditin documentalment la condició d’afiliats dels diferents Gremis municipals que
hagin formalitzat un conveni de col.laboració amb l’Ajuntament: ajut del 30% de la quota
de la taxa.



El sol.licitant no ha de tenir cap deute pendent amb l’Ajuntament.

 Documentació a presentar
o

La utilització regular del Punt Net no cal justificar-la perquè l’Ajuntament ja disposa de la
informació.

o

Contracte particular de recollida i gestió de deixalles.

o

Certificat que acrediti la col.laboració en recollides específiques d’oli i de cartró comercial
porta a porta.

o

Justificació de la reducció significativa dels residus aportats als contenidors de la via pública.

o

Justificació de la disposició ordenada de determinats tipus de residus a la via pública de
manera que s’eviti l’impacte negatiu sobre l’entorn urbà.

o

Document que acrediti la condició d’afiliats dels diferents Gremis municipals que hagin firmat
un conveni de col.laboració amb l’Ajuntament.

o

Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú.
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