
 

   SOL.LICITUD TARIFA REDUÏDA TAXA D’ESCOMBRARIES, CLAVEGUERAM I AIGUA

  

DADES DEL SOL·LICITANT

Nom i cognoms / Raó social NIF

  

Adreça

 

Codi postal Municipi Província

  

Telèfon Mòbil Fax Adreça electrònica

 
  

DADES DEL REPRESENTANT (si escau)

Nom i cognoms / Raó social NIF

  

Adreça

 

Codi postal Municipi Província

  

Telèfon Mòbil Fax Adreça electrònica

 
 

 DADES DE NOTIFICACIÓ

Persona a notificar Mitjà preferent de notificació

o Sol·licitant
o Representant

o Notificació postal
o Notificació electrònica

 

EXPOSO[1]

PRIMER. Que resideixo de forma habitual en el domicili esmentat en l’apartat dades de l’interessat/da. (assenyaleu
l’opció de l’ocupació)

 Que sóc propietari de l’habitatge en el que estic empadronat

 Que sóc llogater de l’habitatge en el que estic empadronat

SEGON.  Que  reuneixo  els  requisits  per  poder  gaudir  dels  beneficis  fiscals  derivats  de  les  ordenances  fiscals
municipals vigents en el moment de la sol·licitud i annexo la següent documentació:

- Com a propietari:

 Fotocòpia del DNI

 Certificat  cadastral.

 Declaració d’IRPF. 

- Com a llogater:

 



 

 Contracte de lloguer

 Fotocòpia del DNI

 Certificat  cadastral.

 Declaració d’IRPF.

Si no està obligat a la presentació de la declaració de la renda, s’ha d’aportar:

1) Certificat de l’Agència Tributària acreditant aquest extrem.

2) Certificat de la Seguretat Social o de l’INEM acreditant de no rebre cap pensió o prestació.

3) Document acreditatiu de la pensió o prestació.

Per tot això,

SOL·LICITO

Que se’m concedeixi la tarifa reduïda de les taxes següents:

- 25 % taxa per recollida d’escombraries.

- 25 % taxa pel servei de clavegueram.

- 25 % taxa del subministrament d’aigua.

-

Per aquest fi i efecte, el sotasignat, i en la representació apuntada, declara expressament sota la seva responsabilitat
que són certes totes les dades consignades en aquesta sol·licitud.

Roda de Berà,           /                        / 

El sol·licitant[6],

Signatura: 

ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE Roda de Berà 

[6] Les dades de caràcter personal facilitades a aquest Ajuntament seran tractades d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, (B.O.E 298 de 14 de desembre de 1999).Respecte de
les mateixes podran exercitar el dret d’accés, el dret de rectificació, el dret de cancel·lació i el dret d’oposició d’acord amb el
previst a l’esmentada Llei i utilitzant els models de formularis que tenim a la vostra disposició

 


