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L’objectiu de la campanya “Premia’t pel medi ambient” és fomentar l’ús de
la deixalleria. Aquest objectiu permetrà assolir una bonificació del 10% de la Taxa
per la prestació del servei de gestió de residus municipals de l’any 2019, a
aquells veïns/es que utilitzin la deixalleria un mínim de 5 vegades aquest any 2018.
Es tracta d’un premi per al medi ambient, ja que portar residus a les deixalleries
contribueix a la millora mediambiental global i del nostre municipi en particular. Els
residus no s’aboquen a qualsevol lloc i poden ser reutilitzats o recuperats com a
matèria primera o rebre un tractament adequat. Així doncs, la població en surt
beneficiada des d’un punt de vista econòmic i mediambiental.

Com se’n poden beneficiar els veïns i veïnes de Font-rubí?
L’ajuntament proporcionarà targetes de la campanya a la població. Cada cop que
una llar faci ús de la deixalleria acumularà “usos” a la targeta mitjançant un sistema
de segellat.
Aquelles persones que portin la targeta segellada amb els 5 “usos” a l’Ajuntament,
abans de final d’aquest any 2018 , s’enduran la bonificació.
Els usos fets durant l’any repercutirà en la bonificació de la taxa en l’exercici següent
i no seran acumulatives.
La targeta la podrà utilitzar qualsevol persona, si bé la bonificació s’acumularà a
l’adreça que consta en la sol·licitud.
S’acumularà només l’ús de la deixalleria fixa, situada al carrer Corral Nou Zona
Industrial s/n, 08735, Vilobí del Penedès.
Aquesta campanya de bonificació és només per a ús domèstic.
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Usos, percentatge de bonificació, tipus de residu i quantitats
Per a rebre la bonificació es requereixen uns mínims de volum i quantitat dels
residus que es porten a reciclar, que indiquem a continuació.
Tipus de residus bonificables i quantitats mínimes:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Oli de cuina: mínim 1 litre.
Voluminosos (mobles, matalassos, cadires, etc.): mínim 1 m3.
Aparells elèctrics i electrònics:
o Grans electrodomèstics (rentadores, forns, neveres, etc.): mínim 1
unitat.
o Altres (petits electrodomèstics, fluorescents...): mínim 4 unitats.
Residus verds (restes de jardineria, poda, etc.): mínim 1 m3.
Bateries de cotxe: mínim 1 unitat.
Piles: mínim 20 unitats.
Tòners: mínim 2 unitats.
Residus especials (dissolvents, pintures o vernissos): mínim 1 litre.
Ferro: mínim 10 kg.
En cas que la quantitat de deixalles no arribi a aquests mínims, no se
segellarà la targeta de bonificació.

Sol·licitud de la targeta i consulta dels usos
Podeu sol·licitar la targeta presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de
l’Ajuntament de Font-rubí.
Per a qualsevol dubte o aclariment sobre el sistema de bonificació o sobre la gestió
de les deixalles, podeu comunicar-vos amb l’Ajuntament al 93 897 92 12, o bé al
correu electrònic fontrubi@diba.cat
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