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SOL·LICITUD REDUCCIÓ QUOTA 

 

PER CONTRACTE DE GESTOR PRIVAT 
 

CONCEPTE TRIBUTARI: TAXA DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES COMERCIALS 

MUNICIPI:    RUBÍ 

OBJECTE TRIBUTARI: ________________________________________________________________ 

REFERÈNCIA CADASTRAL:____________________________________________________________ 

TITULAR DEL REBUT: ________________________________________________________________ 

En data _______________   compareix ____________________________________________ 

amb DNI/NIF _______________, Tel.________________en qualitat de___________________ 

de l'empresa_______________________________________ amb CIF___________________ 

i domicili a____________________________________________________________________ 

sol·licita els beneficis fiscals previstos en la quota de la Taxa de Recollida d'Escombraries 

Comercials, a l'empara d'allò que disposa la nova redacció de l'art 2.2 de l'Ordenança Fiscal del 

Municipi de Rubí de l'any ________(contractar un gestor privat de recollida de residus) 

respecte al bé immoble ressenyat a l'encapçalament. 

Documentació presentada (assenyaleu la que s'adjunta): 
 
PRIMERA PETICIÓ 
 

□ 1.- DNI del subjecte passiu  

□ 2.-En cas de persona jurídica :  

  □ CIF de l'empresa 

  □ DNI del representant  

  □ Escriptura de poders 

□ 3.- Certificació expedida per part de l'empresa autoritzada que presta el servei de recollida, 

tractament i eliminació dels residus conforme el contracte té una vigència, com a mínim per 
l'any del període impositiu. 
 
RENOVACIÓ 
 

□ 1.- Certificació expedida per part de l'empresa autoritzada que presta el servei de recollida, 

tractament i eliminació dels residus conforme el contracte té una vigència, com a mínim per 
l'any del període impositiu. 
 
• En tots els cassos, codi CCAE o bé epígraf d'IAE de l'activitat. 

El /la compareixent 

 

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 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 drtet públic municipals. 
En facilitar-nos el vostre telèfon o la ostra 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, aportat fotocòpia del vostre DNI 
o de qualsevol document vàlid que us identifiqui, a l'adreça següent: carrer Mejía Lequerica, 12,  08028-Barcelona 


