
 
 
 
 
 

 
SOLꞏLICITUD DE BONIFICACIÓ DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES 2022 PER REALITZACIÓ 

D’AUTOCOMPOSTATGE 

 

 

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'AQUESTA INSTÀNCIA ÉS DES DEL DIA 2 AL DIA 31 
DE GENER DE 2023 

    

DADES PERSONALS: 

Nom i cognoms: DNI: 

En representació de (si s'escau): DNI/NIF: 

Adreça (a efectes de notificació): 

Municipi: Codi postal: 

Telèfons: 

Mail: 

  

EXPOSICIÓ DE FETS I MOTIUS: 
En virtut de l’establert a l’Ordenança fiscal número 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. 

  

SOLꞏLICITUD: 

L'aplicació de la bonificació del 15% per fer autocompostatge en condicions adequades, a la 
quota de la taxa d'escombraries del 2023. 

  
 
  



 
 
 
 
 

 

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA: 

   Còpia del DNI del titular del rebut d'escombraries

  

Fotografia on es vegi que s'està realitzant compostatge casolà. 
Aquesta es pot fer arribar a través del següent correu electrònic: 
badellpc@olerdola.cat

  

Autorització i còpia del DNI del titular del rebut d'escombraries 
(únicament en aquells casos que la persona que presenta la instància 
no sigui el titular del rebut)

  

DECLARACIÓ RESPONSABLE: 

Al presentar aquesta solꞏlicitud, la persona solꞏlicitant declara responsablement complir amb 
les obligacions exigides per obtenir la present bonificació 

 
 

 
Informació de la Solꞏlicitud 

 
Vull rebre comunicació relacionada amb aquest servei; 

 
Per SMS: 
 

Per correu electrònic 

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta solꞏlicitud 
 

Olèrdola, a   de gener de 2023 

 

Signatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

 
POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: 
 
Dades del responsable del tractament: 
 
Identitat: Ajuntament d’Olèrdola 
Adreça postal: Av. Catalunya, 12, Olèrdola, 08734  
Correu electrònic: olerdola@olerdola.cat 
Telèfon: 938903502 
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: olerdola@olerdola.cat o Av. Catalunya, 12 Olèrdola 08734 

Finalitat del tractament: 

Tramitar la vostra solꞏlicitud. 
 
Conservació de les dades: 
 
Les vostres dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual 
es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del 
tractament de les dades. Supletòriament apliquen els períodes de conservació i eliminació de les dades establerts 
per la Comissió Nacional d'Accés i Avaluació i Tria Documental de Catalunya. 
 
Legitimació pel tractament de les dades de caràcter personal: 
 
1. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 

persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel 
qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD). Art. 6.1.e RGPD: el tractament és necessari per al compliment 
d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. 

2. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques. 

3. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 

Comunicació de les vostres dades a tercers: 
 
L'Ajuntament d'Olèrdola té delegades, o en encàrrec de gestió, en l'Organisme de Gestió tributària de la Diputació 
de Barcelona (ORGT), les funcions i potestats de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret 
públic. En aquest sentit, l'Ajuntament podrà cedir les vostres dades a L'ORGT amb la única finalitat que aquest 
organisme pugui efectuar el tràmit administratiu relatiu a la vostra solꞏlicitud. No es cediran les vostres dades 
personals a cap altre tercer, llevat d'obligació legal. 
 
Transferència internacional de dades 

No s'efectuaran transferències internacionals de les vostres dades personals. 

 
Exercici de drets 
De conformitat amb el RGPD, teniu dret a accedir a les vostres dades de caràcter personal, així com a rectificar 
les dades personals inexactes que us afecten i a oposar-vos a què les vostres dades personals siguin objecte de 
tractament per motius relacionats amb la vostra situació particular, llevat dels supòsits previstos per l'art. 21 RGPD. 
Si s'escau, podeu solꞏlicitar la supressió de les vostres dades personals, entre d'altres motius, quan les dades ja 
no siguin necessàries. 
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