INSTÀNCIA
BONIFICACIO TAXA ESCOMBRARIES – COMPOSTATGE CASOLÀ
Dades personals
Nom i Cognoms:

NIF:

En representació de (si escau):

NIF:

Adreça (a efectes de notificació):

Municipi:
Telèfons:

Codi Postal:
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:
L’aplicació de la bonificació del 15% per fer autocompostatge en condicions
adequades, a la quota de la taxa d’escombraries.

Documents que s’adjunten:
DNI del titular del rebut d’escombraries.
Fotografia on es vegi que s’està realitzant compostatge casolà. Aquesta, es pot
fer arribar com a document adjunt en el formulari telemàtic o bé a través del
correu electrònic de la Tècnica de medi ambient: badellpc@olerdola.cat
Autorització i DNI del titular del rebut d’escombraries. Únicament en el cas que la
persona que presenta la instància no sigui el titular del rebut.
Número de compte IBAN on es desitja que l’Ajuntament faci l’ingrés de l’import
corresponent al 15% de la taxa per la gestió de residus domèstics.

Declaració responsable
La persona solꞏlicitant declara responsablement complir amb les obligacions exigides
per obtenir la present bonificació.
Signatura del solꞏlicitant:

Olèrdola,

de

de

El termini de presentació d’aquesta instància és de l’1 al 31 de gener

Política de protecció de dades de caràcter personal:
L'Ajuntament d'Olèrdola solꞏlicita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per
tal de poder realitzar la tramitació solꞏlicitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat
exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers
informatitzats del propi Ajuntament, d’acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L’Ajuntament
garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la
implementació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d’aquestes dades.
Exercici de drets d’accés, cancelꞏlació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD:
Per l’exercici d’aquests drets, l’interessat por dirigir-se presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de
l’Ajuntament d’Olèrdola, en horari de dilluns a divendres, de 07:30 a 15:00 hores.
Ajuntament d’Olèrdola
Av. Catalunya, 12 Olèrdola -08734
Tel. 93-8903502
També pot cercar aquests drets telemàticament a través del portal web de l’Ajuntament d’Olèrdola, des d’on
podrà solꞏlicitar l’accés, cancelꞏlació, rectificació o oposició al tractament de les seves dades personals.
www.olerdola.cat

