BONIFICACIÓ DE LA TAXA DE RESIDUS MUNICIPALS PER ÚS DE LA DEIXALLERIA
I/O COMPOSTATGE CASOLÀ

Dades del sol·licitant ( ¹tots aquests camps són obligatoris)
¹Titular del rebut de la taxa de residus

¹DNI/NIE

¹Domicili que tributa
Adreça electrònica

¹Població
Codi Postal

¹Telèfon mòbil

Exposo
Que he fet ús de (escolliu els supòsits que corresponguin):
 De la deixalleria de la Bisbal d’Empordà,
Nombre d’aportacions (encercleu la xifra que es correspongui amb la targeta lliurada): 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10
 Participo des de fa més d’un any a la campanya municipal de foment del compostatge casolà amb un
compostador lliurat pel Consell Comarcal o des de fa més d’un any faig autocompostatge per iniciativa
pròpia.

Demano
L'aplicació de la bonificació de la taxa de residus municipals que correspongui a:
 Al compte corrent domiciliat
 No tinc el rebut domiciliat (cal adjuntar fitxa de creditor segellada pel banc)*

*En
cas de no adjunts
tenir domiciliat el pagament de la taxa de residus cal adjuntarData
la fitxa
de creditor segellada pel banc
Documents
i signatura

La Bisbal d’Empordà,

 Targeta d'aportacions a la deixalleria de la Bisbal d’Empordà de
l’any 2018
*Fitxa de creditor segellada pel banc
La presentació de documentació en el Registre general de l’Ajuntament, suposa el consentiment per incorporar les vostres dades personals en el
fitxers de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, dels quals n’és responsable del tractament d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.
La incorporació de les vostres dades personals tenen per finalitat la resolució d’aquesta tramitació. Sobre aquestes dades podeu exercir el vostres
drets d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al registre general de l’ajuntament de la Bisbal d’Empordà.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE BONIFICACIÓ
De l’1 d’octubre de 2018 al 31 de març de 2019
Les sol·licituds de bonificació presentades abans del 31 de gener de 2019 s’aplicaran en el rebut de l’any
en curs (en el cas del compostatge sempre que s’hagi pogut realitzar la visita de control). Les
presentades amb posterioritat al 31 de gener i fins el 31 de març s’abonaran en el compte bancari
domiciliat o en l’indicat a la fitxa de creditor.

INFORMACIÓ SOBRE LES BONIFICACIONS DE LA TAXA DE RESIDUS PER HABITATGES PARTICULARS

Bonificacions per ús de la deixalleria
La bonificació de l’ús de la deixalleria s’aplica exclusivament als habitatges particulars que tributin com a persones físiques.
Seran bonificades aquelles aportacions a la deixalleria que siguin adequades al servei que presta la instal·lació (materials tòxics
o perillosos, voluminosos, residus en quantitats significatives en pes o volum, runes, etc.), atès que la deixalleria complementa el
servei dels contenidors de recollida selectiva que hi ha a la via pública. En cap cas es bonificaran aportacions de residus
provinents d’activitats econòmiques. En cas de dubte, el criteri de l’operari de la deixalleria determinarà si una aportació és
bonificable.
En un mateix dia només es podrà comptabilitzar una aportació bonificada. Les bonificacions seran segons la següent taula:
Aportacions anuals
5 aportacions
6 aportacions
7 aportacions
8 aportacions
9 aportacions
10 aportacions

% bonificació
10
12
14
16
18
20

Les bonificacions només s’aplicaran a habitatges que el seu titular sigui una persona física. No s’aplicaran bonificacions per
l’ús de la deixalleria a persones jurídiques, comunitats de béns,...

Bonificacions per la pràctica del compostatge casolà
S’aplicarà la bonificació amb compostatge als subjectes passius que ho hagin sol·licitat a través d’aquesta sol·licitud, que
estiguin al corrent del pagament de la taxa de residus, que disposin de compostadors actius proporcionats per l’Ajuntament de la
Bisbal d’Empordà o pel CCBE, i que portin més d’un any en funcionament d’acord amb els informes dels serveis tècnics
d’inspecció. També es podran acollir a la taxa amb compostatge els particulars que hagin adquirit compostadors o facin
compostatge al marge del conveni de col·laboració amb el CCBE, sempre i quan comuniquin aquesta circumstància a
l’Ajuntament a efectes de comprovació, pels serveis tècnics, del seu correcte funcionament durant un any com a mínim.

