INSTÀNCIA DE BONIFICACIÓ DE LA TAXA
PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ
DE RESIDUS MUNICIPALS
(Ordenança Fiscal núm. 29. Article.-5)

Espai reservat per a ús administratiu

Sol·licitant
Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

Persona jurídica

NIF–NIE-PASSAPORT

CIF

Representant (si s’escau)
Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

NIF–NIE-PASSAPORT

Adreça a efectes de notificacions
Domicili:
Població:

CP:

Telèfon:

Correu electrònic:

EXPOSO
Que sóc titular d’un habitatge ubicat a
amb referència cadastral

_.

Que reuneixo els següents requisits per gaudir de la bonificació de la taxa per la prestació del servei de gestió
de residus municipals (marcar amb una X l’opció corresponent):
o

Ús de la deixalleria amb material no reciclable als contenidors municipals i de recollida selectiva (termini
de presentació fins l’últim dia hàbil de febrer):
TRAM D’APORTACIONS
6 segells
7-12 segells
13-18 segells
19 o més segells

o
o
o

BONIFICACIÓ
5%
10%
20%
25%

Condició de família nombrosa o monoparental (Bonificació del 15%)
Condició d’establiment i/o activitat acollit a acord de prevenció i minimització de residus amb
l’Ajuntament, signat en data
/
/
(Bonificació del 10%)
Realitzar compostatge casolà de la brossa generada de la fracció orgànica (Bonificació del 25%)

SOL·LICITO
Que se’m concedeixi i apliqui la bonificació corresponent de la taxa per la prestació dels serveis de
gestió de residus municipals, de conformitat amb l’establert a l’article 5 de l’Ordenança fiscal núm. 29.
El sol·licitant o representant legal
Firma:

Sant Fruitós de Bages,

/

/ 20

DOCUMENTACIÓ APORTADA

INSTRUCCIONS GENERALS PER EMPLENAR LA INSTÀNCIA
Empleni les dades de la persona física o jurídica que formula la sol·licitud i del seu representant, si
escau, aportant en tal cas el corresponent document de representació.
Empleni igualment l’adreça completa, a l’efecte de notificacions, del sol·licitant o del seu representant,
així com altres mitjans de contacte com un telèfon fix, telèfon mòbil i adreça de correu electrònic.
Indiqui la relació de documents que aporta juntament amb la sol·licitud.
En cas d’aportar documentació o formular al·legacions o recursos, indiqui el codi d’expedient que s’hi
relaciona.
La sol·licitud ha de ser signada pel sol·licitant o el seu representant, si escau.
DOCUMENTACIÓ A APORTAR SEGONS TIPUS DE BONIFICACIÓ SOL·LICITADA
-

Condició de família nombrosa o monoparental
o

-

Ús de deixalleria amb material no reciclable als contenidors municipals i de recollida selectiva
o

-

a) còpia del títol oficial de família nombrosa o monoparental expedit per la Generalitat de
Catalunya

a) segells de la deixalleria

Realitzar autocompostatge casolà de la brossa generada
o

Còpia d’inscripció al Registre de Compostaires de l’Ajuntament

AVÍS LEGAL
Les vostres dades personals seran incorporades en un fitxer de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
de conformitat amb les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal.
Us recordem que, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
teniu el dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir, davant
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les
vostres dades.

