
INSTÀNCIA USUARI DEIXALLERIA - Sol·licitud bonificació sobre la taxa de Gestió de Residus de l'any 2020

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

NOM NIF / NIE

1r COGNOM

2n COGNOM

ADREÇA

CODI POSTAL MUNICIPI

TELÈFON MÒBIL

ADREÇA DE NOTIFICACIÓ (marcar amb una X l'opció desitjada)

Desitjo rebre la notificació per correu electrònic

Adreça correu electrònic

Desitjo rebre la notificació per correu postal

NÚMERO DE LA TARGERA D'USUARI DE LA DEIXALLERIA

EXPOSO

SOL·LICITO

La bonificació del 10% de la quota (tarifa 01-02) de la taxa per recollida domiciliària de residus

Vallirana, / /

Signatura de la persona sol·licitant

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'AQUESTA INSTÀNCIA FINALITZA EL DIA 15 DE FEBRER DE 2020

Informació bàsica sobre protecció de dades* En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals

Responsable: Ajuntament de Vallirana

Finalitat: Tractament d'aquells tràmits o consultes a les quals la persona interessada s'hagi referit expressament.

Legitimació: Legitimació per compliment d'una obligació legal: L'article 66 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions

públiques estableix que les sol·licituds que es formulin a l'Administració hauran de contenir les dades que s'assenyalen al formulari.

Destinataris: No se cediran dades a tercers, tret que sigui obligació legal.

Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació vlrn.info@vallirana.cat

*Mes informació a http://vallirana.cat/ca/protecci-de-dades

IL·LMA. SRA. ALCALDESSA DE L'AJUNTAMENT DE VALLIRANA

En virtut de l'establert a l'ordenança de la taxa de gestió i tractament de residus sólids urbans de l'Ajuntament 

de Vallirana, correspon una bonificació del 10% de la quota als subjectes passius que facin ús de la Deixalleria 

Municipal amb les condicions establertes en l'esmentada ordenança

l'usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que 
pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l'usuari garanteix que ha 
informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a l'Ajuntament de Vallirana per als 
fins assenyalats.


