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TAXA D’ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES 
Subvenció Punt Net - Llogaters 

 
 
� Requisits 

� Ocupar un habitatge en règim de lloguer amb contracte vigent. 

� Acreditar un ús regular i continuat (5 o més vegades durant l’any anterior al de la sol.licitud) 
de la deixalleria municipal ‘PUNT NET’ o de la deixalleria mòbil. 

� Si la utilització és de 5 fins a 8 vegades l’ajut serà del 20%. 

� Si la utilització és superior a 8 vegades l’ajut serà del 40%. 

� Que els subjecte passiu de la taxa d’escombraries de l’habitatge hagi pagat la quota de 
l’exercici pel que es demana l’ajut, i li repercuteixi la quota en el rebut de lloguer. 

� El sol·licitant en la data de la sol.licitud de l’ajut: 

� No ha d’haver rebut o demanat aportacions, ajuts o subvencions de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú o d’altres Administracions, institucions i organismes pel mateix 
concepte. 

� No ha de tenir cap deute pendent amb l’Ajuntament, ja sigui derivat d’ingressos de dret 
públic o de dret privat. En el cas de deutes fraccionats, s’haurà d’estar al corrent de 
pagament dels terminis del fraccionament. Igualment, s’ha de trobar el corrent de les 
seves obligacions fiscals amb altres Administracions i amb la Seguretat Social. 

� Només es concedirà una subvenció per unitat familiar i habitatge. 

� L’acreditació de la utilització regular del Punt Net o la deixalleria mòbil es realitza mitjançant 
una targeta lliurada de manera gratuïta a sol.licitud dels usuaris. 
 
 

� Documentació a presentar 
o Sol.licitud de l’ajut segons el model normalitzat. 

o Còpia del NIF/NIE del sol.licitant. 

o Sol.licitud de transferència de pagament de la subvenció, cas de resultar aprovada. No serà 
necessària si ja consta presentada amb anterioritat. 

o Tres últims rebuts de lloguer o un rebut on es justifiqui que el propietari de la finca ha 
repercutit la taxa al llogater. 

o La utilització regular de la deixalleria municipal, del PUNT NET o de la deixalleria mòbil no 
cal justificar-la perquè l’Ajuntament ja disposa de la informació. 

 

 

 


