INFORMACIÓ TARGETA MAGNÈTICA DE BONIFICACIÓ DE LA T.M.T.R.
(Taxa Metropolitana de Tractament de Residus)

1. Com puc aconseguir la targeta magnètica?
Anant a qualsevol de les deixalleries de l’Àrea Metropolitana i presentant les
dades del titular del contracte de subministrament d’aigua (nom, cognoms,
número de contracte,...).
En cas que la TMTR es pagui mitjançant un rebut independent de la factura de
l’aigua, es podrà presentar el darrer rebut anual de TMTR.
DEIXALLERIA CENTRAL DE L’HOSPITALET:
c. d’Arquímedes
(entre Ctra Mig i Travessia Industrial)
Tf: 93 336 30 06
Horari de dilluns a dissabte de 9 a 20 h.

Deixalleria

2. Com s’aplica la bonificació de la TMTR?
Es tindrà en compte el número de vegades que es fa ús de les deixalleries
(incloses les mòbils) i en funció del total de visites anuals, s’aplicarà un
percentatge de bonificació com el que s’indica a la taula següent:
Ús de deixalleries
De 0 a 1 vegada
2 vegades
3 vegades
4 vegades
5 vegades
6 vegades
7 vegades
8 vegades
9 vegades
10 vegades
11 vegades
12 vegades o més

Bonificació
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%

3. Quan se m’aplicarà la bonificació?
Els diners de la bonificació es retornaran en l’exercici de l’any següent.

4. La bonificació com s’aplicarà, en l’import de la taxa de cada trimestre o
en l’import total anual?
S’aplicarà en l’import total anual.

5. Si m’he oblidat la targeta en el moment d’anar a la deixalleria, què
passa, em comptarà com a visita o no es tindrà en compte?
No es tindrà en compte ja que per gaudir d’aquesta bonificació s’ha d’anar amb
la targeta identificativa.

6. Només pot anar a nom del titular del contracte?
Sí, però la podrà utilitzar qualsevol membre de la família o persona que
convisqui amb el titular de la targeta.

7. Com podré saber que les dades de la meva targeta són les correctes?
En el moment que es faci efectiu el funcionament de les targetes,
l’encarregat/da de la deixalleria verificarà conjuntament amb l’usuari que les
dades siguin correctes.

8. Si estic amb contracte de lloguer i no s’ha fet el canvi de nom del
contracte de subministrament d’aigua, què passa?
Cal fer el canvi de nom a través de la companyia subministradora d’aigua.

9. Es poden fer duplicats de la targeta perquè altres membres de la família
en puguin fer ús?
Sí, però les dades dels duplicats seran les mateixes que les de la targeta
original, ja que les dades han de ser del titular del contracte de subministrament
d’aigua. El cost per duplicat serà de 0.50 , que s’haurà de fer efectiu en el
mateix moment de la sol.licitud.

10. Si sóc titular de més d’un contracte de subministrament, gaudiré
d’una targeta per a cadascun d’ells?
Sí, la bonificació que acumuli cada targeta serà independent d’un contracte a
l’altre.

11. En el cas de pèrdua o sostracció, que cal fer?
Comunicar-ho a la deixalleria on es va sol.licitar i comportarà un recàrrec de
0.50 , que s’haurà de fer efectiu en el mateix moment de la sol.licitud.

12. La targeta comporta algun cost de manteniment?
No, només en el cas que s’hagi de demanar un duplicat.

13.
Puc anar tantes vegades com vulgui en un mateix dia a la
deixalleria i les comptabilitzaran totes?
Sí, sempre i quan s’estigui optimitzant cada viatge a la deixalleria; és a dir, que
si s’han de fer molts viatges cal que en cada un d’ells s’aprofiti la màxima
càrrega permesa.

14.
Si sóc una empresa o comerç petit puc gaudir d’aquest tipus de
bonificació?
No.
Només en aquells municipis on els comerços pertanyin a un Gremi o
Associació que hagin signat un acord de cooperació amb l’Ajuntament, podran
gaudir d’una bonificació en els preus públics o taxa corresponents a l’ús de les
deixalleries.

