
La bonificació de la taxa d’escombraries per a un període de dos anys, segons OOFF

La renovació de la bonificació per a un període de dos anys, segons OOFF

Ajuntament
de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona

T. 936 39 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

Sol·licitud

de bonificació de la
taxa d’escombraries

Dades personals

Demano:

Que autogestiono la brossa orgànica generada a l’habitatge que utilitzo, sense ocasionar cap molèstia als veïns ni problemes higiènics de cap mena.

Caldrà:
· Seguir una correcta pràctica del compostatge domèstic tal com s’indica en el manual de compostatge editat per l’Agència de Residus.
· No molestar els veïns.
· Acceptar les inspeccions municipals que es faran per tal de comprovar el correcte desenvolupament de l’activitat.
· Notificar l’abandonament del compostatge domèstic als serveis municipals

La bonificació s’aplicarà durant dos anys. En finalitzar el període, caldrà renovar la sol·licitud.

A tal fi declaro:

COMPOSTADOR de ____ litres de capacitat aproximada.

COMPOSTADOR AUTOCONSTRUÏT de ____ litres de capacitat aproximada.

PILA (Descripció breu del lloc i procediment) _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Begues,               d                                               de 20                      Signatura,

En/Na ___________________________________________________________________________ NIF _____________________

amb domicili al carrer _________________________________________________________________________________________

de la població de ________________________________________________________________________ codi postal ____________

telèfon/mòbil ____________________________ correu electrònic ______________________________________________________

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de protecció de dades , us informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades 
responsabilitat de l’Ajuntament de Begues , les dades seran  utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació , supressió , portabilitat, limitació o oposició i  a retirar el consentiment, si s’escau,  mitjançant la remissió d’un escrit al Delegat de protecció de dades per 
correu postal a Av. Torres Vilaró, 4. 08859 Begues (Barcelona) o dirigint-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Begues 
www.begues.cat. Tanmateix teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.
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