TAXA AO SACO DO LIXO
Porquê uma taxe ao saco do lixo?
Para se rem conformidade com o direito federal
O princípio de uma taxa «causal» está fixo na lei federal da proteção do meio ambiente.
•
•

Art. 32 : O depositário dos resíduos assume o custo da sua eliminação;
Art. 32a, al.1 : Os cantões querem que o custo da eliminação dos resíduos urbanos (…) sejam mistos, pelo
intermediário de taxas, à responsabilidade de quem está na origem do lixo. O valor das taxas é fixo a quem
produz lixo:
 a. do tipo e da quantidade produzido

Para quem?
Para toda a gente
O Valais introduzirá a taxa ao saco do lixo no dia 1 de janeiro de 2018, praticada pela maioria dos restantes
cantões.

O que muda?
Um saco branco e vermelho substituirá o atual saco preto
A partir do próximo dia 1 de janeiro, os sacos brancos com o slogan «Trier? C’est pas sorcier» serão vendidos
nos locais habituais. Será apenas um saco taxado e reservado ao Valais. A partir desta data, só este saco
será autorizado a ser depositado nos contentores destinados a lixo doméstico. Será necessário um período
de transição, os controlos serão rapidamente postos em vigor e os que não cumprirem serão multados.

Como funciona?
Financiamento sobre três motivos
O custo do lixo deve ser cobrado, ao nível municipal, por três motivos:
• A taxa ao saco, quem participa no financiamento da recolha e da eliminação dos lixos domésticos
incineráveis;
• A taxa de base, é calculada pela Câmara (Commune) e pelos seus critérios, que financiará as redes
estruturais (ecopontos, lixeira, etc.);
• O imposto existente para o tratamento do lixo não permite identificar o autor.

Quanto custa?
CHF 1.90 o saco de 35l
O preço dos sacos será de:
Capacidade

Preço

17 litros

CHF 0.95

35 litros

CHF 1.90

60 litros

CHF 3.40

110 litros

CHF 6.20

A taxa base será também adaptada. No nosso município, ela passará de:
Taxa base de 2017
CHF 100.- por habitação e CHF 10.- por unidade taxada
Taxa base a partir de 2018
CHF 40.- por habitação e CHF 2.- por unidade taxada
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