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DESCOMPTES A LA TAXA DE
RESIDUS PER ÚS HABITUAL

DE LA DEIXALLERIA

L'ordenança  fiscal  per  al  2016  inclou  les  següents
reduccions de la taxa de residus per a aquells usuaris
particulars  que  utilitzin  la  deixalleria  de  forma
habitual:

20% de descompte
Mínim de 3 aportacions/any

25% de descompte
Mínim de 6 aportacions/any

Condicions:
-Cada cop que s'aportin residus a la deixalleria durant 2016 caldrà demanar
un certificat a l'operari encarregat.
-Dins  del  mes  de  gener  de  2017  es  podran  presentar  a  l'ajuntament  les
sol·licituds de descompte, adjuntant els certificats originals.
-El descompte s'aplicarà a la taxa que es pagarà l'any 2017.
-Es consideraran vàlides les aportacions d'un pes total mínim de 5 kg i que
hagin estat fetes en dies diferents.
-Les aportacions han de ser d'aquells residus que no disposen de contenidors a
la via pública.
-Consulteu més detalls a: www.valls.cat/vallsmillora 
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DEIXALLERIA DE VALLS

Com arribar-hi?

c/Basters 11 – Polígon Industrial de Valls (veure plànol)
Horari: Laborables de 9-13 h i de 17-20 h.

Dissabtes de 9 a 13 h.
Diumenges tancat.

Telèfon: 977 61 41 64

Quins residus s'hi poden portar?

Residus Especials en Petites Quantitats (REPQ):
-Àcids
-Bases
-Comburents
-Cosmètics
-Dissolvents no halogenats
-Dissolvents halogenats
-Reactius de laboratori
-Filtres d’oli
-Olis lubricants
-Olis vegetals contaminats
-Aerosols amb contingut
-Pintures (sòlids i pastosos)
-Envasos a pressió (bombones, extintors…)

Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics (ja siguin 
sencers o bé les seves parts)
-Aparells de fred (neveres, aire condicionat…)
-Grans electrodomèstics (rentadores, rentaplats…)
-Televisors i monitors d’ordinador
-Altres electrodomèstics
-Fluorescents i làmpades compactes
-Bateries

Altres residus
-Caixes de plàstic
-CD/DVD
-Coure
-Envasos de fitosanitaris
-Envasos lleugers (sense dret a descompte)
-Ferralla
-Fitosanitaris
-Fracció vegetal
-Fusta
-Matalassos d’escuma i de llana
-Oli vegetal
-Palets
-Paper/cartró (sense dret a descompte)
-Piles
-Plàstics: caixes de fruita, cadires i taules de jardí, fleixos, 
polipropilè, film..
-Pneumàtics d’automòbil / motocicleta (en petites quantitats)
-Pneumàtics de bicicleta
-EPS (poliestirè expandit o Porexpan) 
-Radiografies
-Runa
-Tèxtil i calçat (sense dret a descompte)
-Tòner
-Vidre envàs (sense dret a descompte)
-Vidre pla / laminat / miralls
-Voluminosos i andròmines

Residus no admesos

-Residus barrejats
-Matèria orgànica diferent de la fracció vegetal
-Residus radioactius
-Residus no identificats
-Residus no esmentats al llistat de fraccions admissibles: medicaments, pneumàtics de camió o de 
tractor, etc.


