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COM MÉS FAS SERVIR ELS 
PUNTS VERDS, MÉS HI GUANYES

✔14%

4%

10%



MOSTRA-LA CADA VEGADA
QUE HI PORTIS ALGUN RESIDU  
I HI SORTIRÀS GUANYANT!

Fins a un 14% de bonificació  
en les taxes de residus

La targeta de Punts verds et permet 
obtenir un descompte de fins al 14% 
en la taxa de recollida de residus 
als domicilis particulars i en la taxa 
metropolitana de tractament de residus 
(TMTR), que es paguen en el rebut de 
l’aigua.

Cada vegada que vagis al Punt verd 
demana que registrin la teva visita amb 
la targeta. Com més vegades ho facis, 
més bonificació obtindràs. 

A més, com que la targeta està 
vinculada a un contracte de 
subministrament d’aigua, el pot fer 
servir qualsevol membre de la 
família.



Aquesta és la teva targeta 
d’usuari dels Punts verds 
de la ciutat.

www.amb.cat/residus

Xarxa Metropolitana 
de Deixalleries

Aquest és el teu carnet d’usuari  
de les deixalleries m

etropolitanes.

M
ostra’l cada vegada  

que portis algun residu i 

hi sortiràs guanyant!

Vols m
és inform

ació?

A la w
eb de l’Àrea M

etropolitana 

de Barcelona

w
w

w
.am

b.cat/residus

trobaràs les condicions dels 
descom

ptes, la m
anera com

 
s’apliquen al rebut de l’aigua 
de l’any següent i la xarxa de 
deixalleries m

etropolitanes i punts 

m
òbils de recollida. Tam

bé a la 

w
eb del teu ajuntam

ent trobaràs 

inform
ació detallada.

Com la pots demanar?

Sol·licitud presencial: 
En el mateix punt verd, portant-hi 
una fotocòpia del rebut de l’aigua 
en què constin les dades del titular 
(nom i cognoms, NIF, adreça i telèfon).

Sol·licitud en línia: 
A través de la pàgina web  
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona: 
https://www.amb.cat/web/ecologia/
residus/gestio/formulari-deixalleries
I en uns dies la rebràs a casa.

La targeta és gratuïta. 

I en uns dies la rebràs a casa.
I en uns dies la rebràs a casa.


GRÀCIES PER FER SERVIR 
ELS PUNTS VERDS DE LA CIUTAT

Informa-te’n al Telèfon del Civisme
900 226 226 o al 010 
i també a barcelona.cat/residuzero
http://deixalleries.amb.cat/ 

http://barcelona.cat/residuzero
http://deixalleries.amb.cat/

