INSTÀNCIA
BONIFICACIO TAXA ESCOMBRARIES 2018 – AUTOCOMPOSTATGE
DADES PERSONALS

Nom i Cognoms

NIF:

En representació de (si escau)

NIF:

Adreça (a efectes de notificació)
Municipi

Codi Postal

Telèfons

Fax:

E-Mail:

Exposició de fets i motius
En virtut de l’establert a l’ordenança fiscal núm. 26 de l’Ajuntament d’Olèrdola, correspon una
subvenció del 15 % de la quota, als subjectes passius que durant l’exercici anterior al de
meritació de la taxa, s’hagin autogestionat la fracció orgànica dels residus (autocompostatge) en
condicions que no causin molèstia als veïns, ni problemes higiènics de cap mena.

Solꞏlicita
Aplicació de la subvenció del 15% per fer autocompostatge en condicions adequades, a la
quota de la taxa d’escombraries 2019.

Documents que adjunta

Fotocòpia del DNI del titular del rebut d’escombraries.
Fotografia on es vegi que s’està realitzant compostatge casolà. Aquesta, es pot fer arribar a
badellpc@diba.cat
Autorització i fotocòpia del DNI del titular del rebut d’escombraries. Únicament en el cas que
la persona que presenta la instància no sigui el titular del rebut.

Declaració responsable
La persona solꞏlicitant declara responsablement complir amb les obligacions exigides per
obtenir la present bonificació.
Olèrdola,

de gener de 2019

Signatura del solꞏlicitant

D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran
incloses en el corresponent fitxer automatitzat de l’Ajuntament pel seu tractament informàtic. Aixa mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés,
rectificació, cancelꞏlació i oposició en els termes inclusos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el registre General de l’Ajuntament. Autoritzo a
l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, a fer us de les dades personals facilitades per la tramesa d’informació general o específica que pugui ser del
meu interès.
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