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SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ A LA TAXA DE DEIXALLES 2019- PARTICULARS 

 
_________________________________________________DNI_______________________ 
                                            (nom, cognoms) 
en representació de  _____________________________________ NIF____________  

              
amb domicili al carrer______________________________________número____,__________  
                         (pis i porta) 
_________________________________________________ telèfon ____________________ 
                            (codi postal i localitat) 
telèfon mòbil_______________________a/e________________________________________ 
                      (contacte per l'inspecció)                              (adreça electrònica) 
 
EXPOSO: 
 
Dades del rebut que sol·licito bonificar:  
adreça de objecte tributari_______________________________________________________ 
referència cadastral____________________________________________________________ 
 
Que la gestió que fem a casa de les deixalles domèstiques s’ajusta al model de recollida 
selectiva desenvolupat per l’Ajuntament i en concret que: 
 

Recollim de forma selectiva i llencem al contenidor corresponent la fracció orgànica (8 punts). 
Recollim de forma selectiva i llencem al contenidor corresponent els envasos lleugers (2 punts). 
Recollim de forma selectiva l’oli de cuina i el portem a la deixalleria (3 punts). 
Recollim de forma selectiva i llencem al contenidor corresponent el paper i cartró (2 punts). 
Recollim de forma selectiva i llencem al contenidor corresponent el vidre (1punt). 
Recollim de forma selectiva i llencem al contenidor corresponent les piles (2punts). 
Recollim de forma selectiva i portem a la deixalleria o als llocs habilitats tots els residus especials i 
de volum (1punt). 
 

Adjunto: 
-el val d’aportació de residus a la deixalleria (1 punt) i 
-còpia del rebut de la taxa de deixalles de l’any passat si no adjunto referència 
cadastral de l'objecte tributari. 
 
Que conec el text de l’ordenança fiscal i de les condicions i el procediment per aconseguir la 
bonificació. 
  
Per això, 
 
DEMANO: 
 
Que es realitzi la inspecció a l’habitatge per comprovar el compliment de tots els apartats 
anteriors. 
 
S’apliqui la bonificació de la taxa de deixalles calculada sobre l’import del rebut de l’any 2019, 
segons el que indica l’article 6 de la vigent ordenança fiscal. 
 
 
 
Caldes de Montbui, _____ d ______________de 2019  

         (dia)            (mes)                       
              (signatura)  
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