ELIMINAÇÃO E TAXA
PARA OS RESÍDUOS DOMÉSTICOS E OUTROS RESÍDUOS
À atenção das comunidades de língua Portuguesa de Delémont

INTRODUÇÃO
A comuna de Delémont leva uma política que visa a limitar a produção de resíduos, e à
promoção da sua separação e valorização.
Ela organiza a eliminação dos resíduos sólidos e líquidos, em particular os resíduos
urbanos,em todo o seu território, e procede à respectiva vigilância.
Ela informa e sensibiliza a população e as empresas das possibilidades de valorização e da
importância de uma boa gestão dos resíduos.

TAXA ANUAL
A taxa anual é cobrada para cobrir as despesas ligadas aos resíduos difíceis a eliminar, aos
metais, aos vidros, aos plásticos, ao papel, e em particular para a recolha, o transporte, a
incineração e a valorização de outros resíduos.
O montante da taxa anual para as pessoas se eleva a :
-

casal casado
pessoa sozinha desde 17 anos com ordenado sujeito a imposto

fr. 180.-fr. 90.--

Os comércios e as empresas têm tarifas diferentes em função da importância.

TAXA AO SACO
ENTRADA EM VIGOR : 1 JULHO 2001
A taxa ao saco é recebida para cobrir as despesas ligadas aos resíduos domésticos, em
particular para a recolha, o transporte e incineração.
Só os sacos taxados de cor cinzento claro fechados e que têm a menção “SEOD” escrita
em verde serão recolhidos.

Além da taxa anual, a taxa por cada saco eleva-se a :






1.10 chf
2.25 chf
3.85 chf
7.30 chf
393.60 chf

por um saco de 17 litros
por um saco de 35 litros
por um saco de 60 litros
por um saco de 110 litros
por tonelada em contentor com “puce” du SEOD

Outras disposições são previstas para os bebés e as pessoas que sofrem de incontinência.
Os sacos taxados estão à venda em rolos de 10 peças na maioria dos estabelecimentos de
Delémont.

DEPOSITOS SELVAGENS
Em todo o território comunal, é proibido depositar ou abandonar os resíduos sólidos ou
líquidos poluentes de todo tipo.
E rigorosamente proibido depositar sacos de resíduos nos locais colectivos de recolta. Os
transgressores são passíveis de uma multa de 100 fr.. Nós lembramos igualmente que
rogamos as pessoas que utilizam sacos para transportar os resíduos recicláveis (vidro,
plástico, caixas de conserva, etc.) de os retomar de volta.

INFORMAÇÕES
O serviço dos trabalhos públicos é à vossa disposição para todas as informações
complementares ao numero de telefone 032 / 421.92.92 e agradece a vossa preciosa
colaboração.

Anexos :
explicações do programa de recolha e outros resíduos
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