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 REDUCCIÓ 10% o 20% DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES                                                                    .. 
 

 

Dades de l’interessat/da: 
Nom i cognoms 

 

DNI 

Adreça Telèfon 

 

Població Codi postal 

 

 

 

 

 

Fets i motius de la petició/recurs: 

□ A. Que he utilitzat 15 vegades el servei de la deixalleria (10% dte.) 

□ B. Que u+litzo el compostador (20% dte.) 

 
 
 

Sol·licito: 
□ A. La reducció del 10% del rebut de la taxa d’escombraries del domicili situat al carrer 

......................................................................... núm. ..................... del poble de .............................................., ja que he 

utilitzat el servei de la deixalleria 15 vegades. 

□ B. La reducció del 20% del rebut de la taxa d’escombraries del domicili situat al carrer 

....................................................................... núm. ..................... del poble de .............................................., ja que he 

utilitzat el compostador de residus. 

 
 

Subirats, ............. de/d’ ................................ de 20...... 

 

 

 

El/la sol·licitant, 

 

 

 

 

 

Documentació necessària: 
□ Fotocòpia del DNI de l’interessat/da 

□ Fotocòpia del rebut o rebuts d’escombraries pagats de l’últim exercici 

□ Targeta deixalleria correctament segellada (només opció A) 

 

 

ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS 
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Gestió 
tributària, del qual és responsable l’Ajuntament de Subirats i seran objecte de tractament per gestionar els expedients i procediments administratius relacionats amb les competències municipals, en l’àmbit de les 

seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. 

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos personalment a l’Ajuntament de Subirats, placa de l’Ajuntament, s/n de Sant Pau d’Ordal. 


