
 

SOL·LICITUD DE REDUCCIÓ DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES INDUSTRIALS 
 
Nom i cognoms_________________________________________________________, 

amb adreça a ___________________________________________________________ 

de ___________________________, CP _________,telèfon __________________, 

correu electrònic __________________________________i DNI__________________, 

 

Com a representant de: 
Nom i cognoms_________________________________________________________, 
amb adreça a ___________________________________________________________ 
de ___________________________, CP _________,telèfon __________________, 
correu electrònic __________________________i DNI__________________________, 

i en qualitat de __________________________________, amb la present sol·licitud: 
 

 

DEMANO:  
 
Que es tramiti la reducció de la taxa d’escombraries industrials per l’activitat: 

Nom fiscal:___________________________________ NIF: _____________________ 
Adreça:_______________________________________________________________ 
(En cas de tenir més d’una adreça per activitat, cal presentar una sol·licitud per cadascuna de les adreces) 

Núm. targeta Punt net (si s’escau):_________, acollint-me a la tarifa: 

 

 
Tarifa 2: (reducció del 10%)              mínim 10 viatges anuals al Punt Net 
                                                            formalitzant Acord prevenció amb Ajuntament 
                                                                                 (indicar una de les dues opcions) 

 
    Tarifa 3: (reducció del 20%)            acreditant mínim 30 viatges anuals al Punt Net 
 
    Tarifa 4: (reducció del 30%)               acreditant mínim 30 viatges anuals al Punt Net i 
                                                           formalitzant Acord prevenció amb Ajuntament 
 
    Tarifa 5: (reducció del 50%)            acreditant disposar d’un o més contractes amb 
                                                          gestors particulars de residus que gestionin un  
                                                          mínim del 40% del pes dels residus generats  
 
Documentació aportada:  
 Acord de prevenció i recollida selectiva dels residus (Tarifes 2 – 4 ) 
 Contractes amb gestors privats  (Tarifa 5) 
 
 
Vilanova i la Geltrú, _____de _________________ de 20____. 
 
 
 
 
(Signatura) 
 
 
 
 
 



 

 
 
ACORD PER A LA PREVENCIÓ I RECOLLIDA SELECTIVA DELS RESIDUS 
 
(Per acollir-se a les tarifes 2 i 4) 

 
Nom i cognoms _________________________________, com a representat de l’activitat amb 

nom fiscal _________________________ i NIF ______________  

Em comprometo a dur a terme 4 de les bones pràctiques en relació a la gestió dels residus que 
produeix aquesta activitat i que indico en la següent taula: 

 
CODI  BREU DESCRIPCIÓ BONA PRACTICA 
  

  

  

  

 
CODI BONES PRÀCTIQUES 
BP1 Disposar del segell Biosphere, Slow Food o altres relacionats amb la sostenibilitat. 

BP2 
Disposar, dins del seu establiment, de recipients per a la recollida selectiva de totes les fraccions 
de residus generades. 

BP3 Participar de la recollida porta a porta del cartró comercial. 

BP4 
Formar els treballadors de l’empresa en la separació de residus mitjançant curs promogut per 
l’Ajuntament. 

BP5  Promoure la utilització d’envasos aportats pel client. 

BP6 Altres (detallar)  

BP7 
Donar visibilitat i promoure la compra de productes que minimitzin l’envàs, productes amb 
envasos reciclats, etc. 

BP8 
Facilitar la reutilització de caixes de cartró generades a l’establiment perquè els clients s’enduguin 
la compra a casa. 

BP9 No vendre plats, gots i coberts d’un sol ús que no siguin biodegradables. 

BP10 No vendre productes frescos en safates de porexpan o similars. 

BP11 Oferir piles recarregables i carregadors. 

BP12 Oferir productes a granel. 

BP13 Oferir productes amb sistema de dipòsit, devolució i retorn. 

BP14 Oferir unicament bosses compostables, de paper, o reutilitzables. 

BP15 Utilitzar paper encerat biodegradable per formatges, carn, xarcuteria, etc. 

BP16 Vendre filtres d’aigua o bé gerres filtradores d’aigua. 

BP17 Canalitzar les restes d’aliments en bon estat cap a entitats d’acció social o persones necessitades. 

BP18 Emprar només coberts, plats i gots reutilitzables. 

BP19 Facilitar i promoure que els clients s’enduguin el menjar no consumit a casa. 

BP20 Acord amb Companyia d’aigües per oferir aigua de l’aixeta (per establiments de restauració). 

BP21 Gestionar l’oli vegetal usat a través d’un gestor autoritzat. 

BP22 No oferir productes preenvasats. 

BP23 Realitzar el compostatge in situ de les restes orgàniques generades a l’establiment. 

BP24 Servir begudes només en envasos reutilitzables. 

BP25 Promoure el consum d’aigua de l’aixeta als seus treballadors i clients. 

BP26 Gestionar o reutilitzar el vidre a través d’un proveïdor o d’un gestor autoritzat. 

BP27 Acreditar la recollida selectiva dels residus generats a les instal·lacions efectuades. 

BP28 
Disposar d’un gestor autoritzat per als residus especials generats (aparells elèctrics i electrònics, 
bateries, etc, ). 

BP29 Promoure la instal·lació de filtres d’aigua per reduir el consum d’aigua envasada. 

BP30 Sensibilitzar els seus treballadors en la correcta gestió dels residus. 

 
 
Vilanova i la Geltrú, _____de _________________ de 2022 
 
 
 
 
(Signatura) 


