
NIVELL 2: ÚS FREQÜENT DE LA DEIXALLERIA

Amb l'objectiu de fomentar el  reciclatge dels residus que no disposen de contenidors a la via
pública, els titulars d'habitatges i construccions no situades en sòl urbà a partir d'IBI amb valor
cadastral  igual o superior  a 8.120,00 € que aportin residus a la Deixalleria de Valls de forma
freqüent (mínim de 3 aportacions anuals) podran acollir-se a la Tarifa 1.2 / 2.2.

Condicions per acollir-se a la tarifa:

- Els interessats hauran de sol·licitar expressament l’aplicació d’aquesta tarifa, però no hauran de
presentar documentació addicional justificativa de l’ús de la deixalleria (certificats d’aportació).

-  Per  a  aquells  habitatges  que  ho  sol·licitin,  l’ajuntament  aplicarà  aquesta  tarifa  a  aquells
habitatges que donin compliment a les condicions establertes a l’apartat 9.A i també hagin fet un
mínim de 3 aportacions de residus a la deixalleria durant l’any anterior.

- A tal efecte, es tindran en compte els certificats digitals que constin als sistemes informàtics de
l’ajuntament,  que  hauran  de  contenir  com a  mínim la  identificació  de  l’habitatge  amb  dret  a
bonificació i dels residus aportats. Només es comptabilitzaran les aportacions de residus d'un pes
mínim de 5 Kg (pes total conjunt de tots els residus aportats).

-  Cada aportació de residus no serà divisible,  de manera que el  certificat  d’aportació s’haurà
d’emetre per a un únic habitatge.

- No es consideraran com a aportacions diferents aquelles que s'hagin realitzat en un mateix dia.

- Només es tindran en compte les aportacions de residus que no disposin de contenidors de
recollida  selectiva  a  la  via  pública  (incloses  les  restes  de  poda).  Per  tant,  a  efectes  de
comptabilitzar residus per a la bonificació, en queden exclosos el paper/cartró, els envasos de
vidre, els envasos lleugers, la roba i el calçat, rebuig i orgànica.

- El justificant d'entrada s'haurà d'emetre a nom de la persona que aporta els residus, fent constar
l'adreça de l'habitatge amb dret a bonificació. En cas d'aportar residus en nom d'una altra persona,
caldrà deixar-ne constància al certificat d'aportació de residus.

- La detecció de frau suposarà la denegació de la sol·licitud per a l’any en curs i podrà suposar
una liquidació complementària.


