SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ

Registre d’entrada

TAXA SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

DECLARACIÓ DE PRODUCCIÓ DE
RESIDUS MUNICIPALS

Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms:

NIF:

En representació de l’empresa:

CIF:

Adreça:
Municipi:

Codi postal:

Telèfon:

Mòbil:

Fax:

Adreça electrònica:
Dades de l’activitat
Epígraf IAE

Secció IAE (1)

Descripció de l'activitat

Superfície total

Adreça de l'activitat (2)

Núm.

Escala

Pis

Porta

Adreça de l'activitat (2)

Núm.

Escala

Pis

Porta

Adreça de l'activitat (2)

Núm.

Escala

Pis

Porta

Fa ús del servei municipal?

Si

No

Producció de residus municipal (3)
Fracció

Codi
Pes o volum
Residu(4) anual

Nom gestor privat autoritzat i codi gestor

Paper cartró

Vidre

Envasos

Orgànica

Bonificació sol·licitada de la taxa de residus
1 fracció
20% bonificació

2 fraccions
30% bonificació

3 fraccions
50% bonificació

4 fraccions
70% bonificació

Signatura del sol·licitant:

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR
•
•
•

1)
2)
3)
4)
5)

Homologació del codi de gestor de l’empresa encarregada de la recollida de
cada fracció per part de l’Agència de Residus de Catalunya.
Contracte mercantil amb cada una de les empreses gestores dels residus
Factures, tiquets de bàscula o qualsevol altra documentació que demostri la
freqüència i la quantitat de residus de cada fracció gestionats.
INFORMACIÓ A L’INTERESSAT
1 activitats empresarials, 2 activitats professionals, 3 activitats artístiques.
Si no es disposa de prou espai per a totes les adreces, s'ha d'emplenar una
altra declaració.
Producció de residus municipals de l'any anterior a la sol·licitud de la
bonificació
Cal especificar el codi identificatiu dels residu segons el Catàleg de Residus de
Catalunya (Decret 34/1996, modificat pel Decret 92/1999).
Cal especificar les unitats de pes o de volum.
És susceptible de bonificació la recollida selectiva de les diferents fraccions de
residus municipals, sempre que siguin recollides per un gestor autoritzat en la
seva totalitat.

NORMATIVA DE REFERÈNCIA
Ordenança Fiscal núm. 6. Taxa servei de gestió de residus municipals
POLÍTICA DE PRIVACITAT
Les dades que consten en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer que està
subjecte al que estableix la LOPD (LO 15/1999, de protecció de dades de
caràcter personal). Aquestes dades s’utilitzaran en les comunicacions
d’aquest Ajuntament amb la persona interessada, qui podrà exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el/la responsable del fitxer
mitjançant la sol·licitud presentada en el Registre general d’aquest
Ajuntament.
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