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Unitat del Vallès Oriental
Oficina de Montmeló

SOL·LICITUD REDUCCIÓ TARIFA TAXA GESTIÓ RESIDUS 2015
Nom i Cognoms .....................................................
NIF..............................
Adreça..............................................................................................
CP...............................Muncipi............................................................................................
Tel. .............................
En qualitat de ........................................................................................................................
Titular del rebut............................................................................Núm. UT................................

SOL·LICITUD:
Aplicació de la tarifa reduïda de la Taxa per gestió de residus domèstics de l'exercici 2015, tenint en compte els
requisits establerts per l'Ordenança Fiscal núm. 13 de la Taxa per recollida , tractament i eliminació
d'escombraries, en el seu article 5, reducció de tarifa.
Documentació necessària:
Acreditació de l'import total pagat durant l'exercici de l'última declaració de l'IRPF en concepte de lloguer o
hipoteca de l'habitatge
Acreditació de pagament de l'últim rebut pagat.
Fotocòpia de l'última declaració de l'IRPF de tots els membres de la unitat familiar.
---------------------------------------------------------------------------------En cas de no estar obligat a fer la declaració de l'IRPF:
AUTORITZO a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona, a consultar a l'Agència
estatal de l'administració tributària dades sobre l'Impost de la renda de les persones físiques de l'exercici 2013 i
exercicis posteriors, als únics efectes de la tramitació d'aquesta sol·licitud.
Aquesta autorització es fa extensiva als següents membres de la unitat familiar:
NOM

DNI/NIE

SIGNATURA

---------------------------------------------------------------------------------Signatura del sol·licitant

Data de la sol·licitud:

/

/

D'acord amb allò que es disposa a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, aquest Organisme,
com a responsable del fitxer, us informa que les dades de caràcter personal contingudes en aquest imprès, en la documentació aportada i
annexos, podran ser incloses en un o diversos fitxers destinats a la gestió, la inspecció i la recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
En facilitar-nos el vostre telèfon o la vostra adreça de correu electrònic consentiu expressament la comunicació d'informació tributària per aquests
mitjans, relacionada amb la present sol·licitud.
Podeu exercitar els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició dirigint-vos per escrit, aportant fotocòpia del vostre DNI o de
qualsevol altre document vàlid que us identifiqui, a l'adreça següent: carrer Mejía Lequerica, 12. 08028 - Barcelona.

