
REF.TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ
I GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS I ASSIMILATS

DECLARACIÓ DE PRODUCCIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

Sabadell,..........................de 202...

Signatura del sol·licitant

Codi
residu (4)

Segell i
signatura del gestorNom gestor privat autoritzatPes o volum

(anual) (5)

3 FRACCIONS
60% de bonificació

NIF / CIF

Carrer Núm. Escala Pis Porta

Cognom, nom o raó social

DADES IDENTIFICATIVES DEL SUBJECTE PASSIU

Epígraf IAE Secció IAE (1) Descripció de l’activitat Superfície total

Adreça de l’activitat (2)

Adreça de l’activitat (2)

Adreça de l’activitat (2)

Núm. 

Núm. 

Núm. 

Escala 

Escala 

Escala 

Pis 

Pis 

Pis 

Porta

Porta

Porta

DADES DE L'ACTIVITAT

BONIFICACIÓ O EXEMPCIÓ SOL·LICITADA DE LA TAXA DE RESIDUS 

Orgànica

Paper - cartró

Vidre

Envasos

Oli vegetal

Rebuig

Altres
(especifiqueu-los) (6)

 

Registre General

PRODUCCIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS (3)

Telèfon Codi postal Provincia 

1 FRACCIÓ
20% de bonificació

2 FRACCIONS
30% de bonificació

TOTES LES FRACCIONS
Exempció

És un comerç / establiment associat i/o agremiat? Sí No Quin? 

Fa ús del servei municipal? Sí No 

(1) 1 activitats empresarials, 2 activitats professionals, 3 activitats artístiques.
(2) Si no es disposa de prou espai per a totes les adreces, s’ha d’emplenar una altra declaració.
(3) Producció de residus municipals de l’any anterior a la sol·locitud de la bonificació.
(4) Cal especificar el codi identificatiu del residu, segons el Catàleg de Residus de Catalunya (Decret 152/2017, de 17 

d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya).
(5) Cal especificar les unitats de pes o de volum.
(6)És igualment susceptible de bonificació o exempció la recollida no selectiva de les diferents fraccions de residus 

municipals, sempre que siguin recollides per un gestor autoritzat en la seva totalitat. Fins i tot si aquesta barreja de 
residus municipals (generalment identificada sota l'epígraf 200301- MESCLA DE RESIDUS MUNICIPALS o RESIDUS
GENERALS) és dipositada a l'abocador.

S'informa a la  persona interessada que,  d'acord amb la  Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, les dades facilitades en  aquesta sol·licitud, seran incloses en el  fitxer automatitzat del  Registre de documents de  
l'Ajuntament, així com poden ser objecte  d'inclusió en altres  fitxers automatitzats, per  al seu tractament  informàtic. Així mateix, 
s'informa a la persona  interessada de la  possibilitat d'exercir els  drets d'accés, rectificació,  cancel·lació i oposició,  en els termes  
inclosos a la  legislació vigent, mitjançant escrit adreçat  a qualsevol dels  punts d'atenció ciutadana.

INFORMACIÓ A L’INTERESSAT
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