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ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
TRESORERIA 
GESTIÓ TRIBUTÀRIA - RESIDUS 

 
SOL·LICITUD DE BENEFICIS FISCALS DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A 
LA PREVENCIÓ I A LA GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS I ASSIMILATS 
 

 

El Sr./la Sra. ___________________________________________________________________________ 

amb el NIF_________________________, en qualitat de________________________________________ 

del subjecte passiu __________________________________________ amb NIF ____________________ 

amb domicili a__________________________________________________________________________ 

____________________________________________telèfon____________________________________ 
 

 

EXPOSA:  

 

Que d’acord amb el que estableixen els articles 5è. i 6è. i de l’Ordenança Fiscal núm. 3.6 reguladora de la 
Taxa de Residus 

 

SOL·LICITA el benefici fiscal següent: 

 

� a. Exempció per a les entitats inscrites en el Registre Municipal d’entitats ciutadanes de l’Ajuntament, 
sempre que els ingressos totals no superin els 100.000 €. 

� b. Exempció per als titulars d’activitats que acreditin davant de l’Ajuntament que tots els residus que 
produeixin són gestionats mitjançant un gestor privat autoritzat per l’organisme competent. 

� c. Exempció per a les escoles concertades que col·laborin amb l’Ajuntament en les campanyes de 
sensibilització, difusió i foment de la recollida selectiva de residus. 

� d. Bonificació del 90% per a activitats econòmiques que disposen d’una certificació de gestió ambiental 
que inclou els residus generats ISO 14000 o EMAS o Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental. 

� e. Bonificació del 30% per a activitats econòmiques que acreditin haver iniciat un procés per obtenir una 
certificació de gestió ambiental. 

� f. Bonificació del 90% per a residents que acreditin la selecció del paper i cartró, el vidre, els envasos, i la 
selecció i tractament propi de la fracció orgànica. 

� g. Bonificació del 25% per als subjectes passius no exempts de l’Impost sobre Activitats Econòmiques 
que tributin per quota municipal. 

� h. Bonificació del 20% per als subjectes passius titulars d’activitats econòmiques que acreditin la gestió 
específica d’una fracció selectiva del residu. 

� i. Bonificació del 30% per als subjectes passius titulars d’activitats econòmiques que acreditin la gestió 
específica de 2 fraccions selectives del residu. 

� j. Bonificació del 60% per als subjectes passius titulars d’activitats econòmiques que acreditin la gestió 
específica de 3 ó més fraccions selectives del residu. 

� k. Bonificació del 75%, 50% i 25% per a empreses de nova creació. 

� l. Bonificació del 10% o del 15% per a famílies nombroses de categoria general i especial. 

� m. Bonificació del 10% o del 15% per a famílies monoparentals de categoria general i especial. 

� n. Bonificació del 10% per a activitats de comerç al detall adherides al servei de recollida porta a porta. 
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DOCUMENTS APORTATS  
 

� Darrera declaració de l’Impost sobre Societats presentada davant l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària (benefici fiscal a.) 

� Certificat emès per l’Agència Estatal d’Administració Tributària amb els ingressos anuals de la unitat 
familiar (beneficis fiscals l. i m.).  

� Declaració de Producció de Residus Municipals (beneficis fiscals b., h., i. i j.) 

� Certificat que acrediti que l’activitat està certificada segons els sistemes de gestió ambiental vigents. 
(benefici fiscal d.) 

� Contracte amb l’empresa que implanta el sistema de gestió ambiental o, en el seu defecte, declaració 
responsable de l’empresa de compromís d’implantar un sistema de gestió ambiental. (benefici fiscal e.) 

� Sol·licita visita al seu domicili per part dels tècnics municipals. (benefici fiscal f.)  

� Document del concert subscrit amb la Generalitat de Catalunya (benefici fiscal c.) 

� Informe de Vida Laboral de l’empresa (benefici fiscal g.) 

� Tíltol-carnet de família nombrosa o monoparental (beneficis fiscals l. i m.) 

�  

�  

 

 
Sabadell, .................................................... de ............ 
 
Signatura del/la sol·licitant  
 
 
 
 
 
Signatures de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys (per als apartats l. i m.) 
 
Als efectes de poder gestionar automàticament el benefici fiscal, és necessària l’autorització de tots 
els membres de la família de més de 16 anys per accedir a les dades i els antecedents que constin 
en els fitxers d’altres administracions públiques i que calguin per a la tramitació i resolució 
d’aquesta sol·licitud. 
 
Nom i cognoms  _______________ 
____________________________ 
DNI_________________________ 
 

Nom i cognoms  _______________ 
____________________________ 
DNI_________________________ 
 

Nom i cognoms  _______________ 
____________________________ 
DNI_________________________ 
 

Nom i cognoms  _______________ 
____________________________ 
DNI_________________________ 
 

 

Nom i cognoms  _______________ 
____________________________ 
DNI_________________________ 

 

Nom i cognoms  _______________ 
____________________________ 
DNI_________________________ 
 

 
 
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal l’informem que les dades facilitades s’incorporaran al fitxer de la Taxa de Residus creat per 
l’Ajuntament de Sabadell amb adreça a Pl. Sant Roc, 1 08201 de Sabadell, i amb la finalitat de formar el cens 
de titulars d'habitatges, locals i activitats als efectes d'emetre la taxa corresponent. Aquestes dades 
es cediran, si s'escau, a l'Agència Estatal d'Administració Tributària. En qualsevol moment pot exercir els seus 
drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, adreçant-se a qualsevol de les oficines d’atenció al ciutadà 
de l’Ajuntament.  


