SOL·LICITUD BONIFICACIÓ DEL 75% DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES
PER A MAJORS DE 65 ANYS
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 íntegra de la taxa de recollida d’escombraries,
tractament i eliminació per ser major de 65 anys, en aplicació de l’article 5.2 de
l’Ordenança fiscal número 10.
Acreditació per gaudir la bonificació:
Certificat d’empadronament.(*)
Copia de la última declaració de renda de la unitat familiar i/o certificat de
rendiments d’empreses o entitats financeres, per tal de justificar que no supera el
llindar de renda. (*)
Última factura companyia d’aigües si la taxa es paga mitjançant Aqualia.
(*) La presentació d’aquesta documentació no és necessària si es signa l’autorització per a
l’obtenció de dades.

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

Bonificació del 75% per a majors de 65 anys, que siguin propietaris o llogaters de l’habitatge
que constitueixi la vivenda habitual i permanent de la unitat familiar i que no superin els llindars de
renda següents:
• Un perceptor 9.000 €
• Dos o més perceptors 18.000 €
Condicions a complir
a) Estar empadronats a l’habitatge pel qual es sol·licita la bonificació i acreditar que s’hi ha estat
empadronat al municipi durant 3 anys.
S’entendrà per renda, la base liquidable general més la base liquidable de l’estalvi, per comprovar
que no superi el barem establert.
S’entén per unitat familiar la composta pel sol·licitant, el seu cònjuge no separat legalment o
parella de fet i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin en l'habitatge, incloent
els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar.
Els interessats han de complir amb les condicions requerides a la data de meritament de la taxa.
Aquesta bonificació tindrà caràcter anual i rogat.
Terminis:
A tal efecte, els interessats hauran de presentar a l’Ajuntament la sol·licitud de bonificació, fins el
31 de març de l’any en curs.
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.

Autorització
Declaro sota la meva responsabilitat que disposo de la corresponent autorització per part dels membres
de la meva unitat familiar per al tractament de les seves dades personals o econòmiques per tal de poder
gestionar correctament aquesta sol·licitud.

Autoritzo a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, a verificar tot allò declarat en aquest
formulari, l’adequat compliment de totes les condicions necessàries per a la tramitació
d’aquesta sol·licitud i, també, a comprovar que no s’incorre en cap de les prohibicions i
limitacions imposades per la legislació, per a la qual cosa podrà efectuar les gestions
descrites a continuació, de tots els membres de la unitat familiar:
• Sol·licitar a l’Administració Tributària la comprovació de la Declaració de l’impost sobre la
Renda de les Persones Físiques (IRPF), de tots els membres computables de la unitat familiar.
• Consultar a l’Ajuntament l’acreditació d’empadronament i convivència en el municipi.

Si

No

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).

