SOL·LICITUD BONIFICACIÓ DEL 75% DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES PER
ACREDITAR LA REALITZACIÓ DEL COMPOSTATGE CASOLÀ
Dades del sol·licitant
Nom i cognoms:
NIF:
Domicili:
Població:
Codi Postal:
Telèfon:
e-mail:
Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquest tràmit:

SI

NO

Referència cadastral:
Dades bancàries:

IBAN

entitat

oficina

DC

número de compte

DEMANA la bonificació de la quota de la taxa de recollida d’escombraries,
tractament i eliminació per la realització de compostatge casolà, en aplicació de
l’article 5.4 de l’Ordenança fiscal número 10.
Acreditació per gaudir la bonificació:
Ultima factura companyia d’aigües si la taxa es paga mitjançant Aqualia.

Castell-Platja d’Aro, a .......... d ............................de 20....
Signatura del sol·licitant

De conformitat amb la normativa de protecció de dades, informem que les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i
incorporades en un fitxer denominat Tributs responsabilitat de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, essent la seva finalitat, gestionar els tributs, impostos,
taxes i altres fets impositius. Conforme allò disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li
informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Mossèn Cinto Verdaguer, 4, 17250 Platja d’Aro (Girona).

Normativa
Ordenança Fiscal número 10. Taxes per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus urbans.
Article 5 . Bonificacions
4. Compostatge casolà.
Els habitatges gaudiran d’una bonificació del 75% quan acreditin la realització de
compostatge casolà.
Condicions a complir:
Per acreditar-ho, els titulars dels habitatges hauran de sol·licitar el compostador al
Departament de Medi Ambient del Consell Comarcal del Baix Empordà amb qui
l’Ajuntament té subscrit un conveni de col·laboració per la prestació del servei
d’assessorament i seguiment del compostatge casolà.
La bonificació que tindrà caràcter rogat i es farà efectiva l’any natural següent, al fet de
realitzar el compostatge, amb l’informe favorable del Consell Comarcal, quan aquest
comuniqui a l’Ajuntament que el propietari sol·licitant està realitzant el compostatge casolà
correctament.
Aquesta comunicació en cap cas excedirà d’un any natural.
La sol·licitud de la bonificació faculta a l’ajuntament per a inspeccionar en el moment que
ho cregui oportú la correcta realització del compostatge casolà que ha originat la
bonificació sol·licitada. L’incompliment del compromís de realitzar el compostatge suposarà
la revocació de la bonificació.
Termini de presentació de les sol·licituds de bonificació:
A tal efecte, els interessats hauran de presentar a l’Ajuntament la sol·licitud, fins el 31 de
març de l’exercici següent al de meritació de la taxa.
Aquesta bonificació tindrà caràcter anual i serà rogada.

D’acord amb l’article 15 bis. b) de l’ordenança fiscal reguladora número 1, general de
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret municipals, per gaudir de les
bonificacions establertes a les ordenances de cada tribut serà necessari estar al corrent
de pagament amb l’Ajuntament.

C/.Verdaguer,4
17250 PLATJA D’ARO
Telèfon 972 817 284
Fax 972 825 553
E-mail: ajuntament@platjadaro.com
http://www.platjadaro.com

