
SOL·LICITUD REDUCCIÓ DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEI DE RECOLLIDA 
I TRACTAMENT D'ESCOMBRARIES I RESIDUS I DE LA TAXA PER SERVEIS DE 

CLAVAGUERAM

    Nova Sol.licitud

    Degut al canvi de les meves circumstàncies personals i econòmico-socials demano:

REVISIÓ DE LA RENOVACIÓ RENÚNCIA DE LA 
REDUCCIÓ

A-SOL.LICITANT

Nom i cognoms NIF

Data de naixement Nacionalitat Estat Civil

Domicili Nº Pis Pta

Població CP Tel

Província e-mail

B-UNITAT ECONÒMICA DE CONVIVÈNCIA

1-Sol.licitant

% DISCAPACITAT GRAU DE 
DEPENDÈNCIA

2  Nom i cognoms NIF Vincle

% DISCAPACITAT GRAU DE 
DEPENDÈNCIA

3  Nom i cognoms NIF Vincle

% DISCAPACITAT GRAU DE 
DEPENDÈNCIA

4  Nom i cognoms NIF Vincle

% DISCAPACITAT GRAU DE 
DEPENDÈNCIA



C-INGRESSOS DE LA UNITAT ECONÒMICA DE CONVIVÈNCIA

(*) a omplir per la secció d'ingressos

1 Sol.licitant PRESTACIÓ

ING  MENSUALS (*) ING ANUALS

2on Membre PRESTACIÓ

ING  MENSUALS (*) ING ANUALS

3er Membre PRESTACIÓ

ING  MENSUALS (*) ING ANUALS

4art Membre PRESTACIÓ

ING  MENSUALS (*) ING ANUALS

D-VALOR CADASTRAL DE LES FINQUES 

(*) a omplir per la secció d'ingressos 

1   SITUACIÓ  FINCA

TIPUS

 (*)VALOR CADASTRAL 2021

2  SITUACIÓ  FINCA

TIPUS

 (*)VALOR CADASTRAL 2021

3   SITUACIÓ  FINCA

TIPUS

 (*)VALOR CADASTRAL 2021

 REF. CADASTRAL  

 REF. CADASTRAL 

 REF. CADASTRAL 



E-PRODUCTES FINANCERS I/ O ALTRES VALORS

TIPUS  DE  PRODUCTE

ENTITAT  BANCÀRIA SALDO 
TOTAL

TIPUS  DE  PRODUCTE

ENTITAT  BANCÀRIA SALDO 
TOTAL

TIPUS  DE  PRODUCTE

ENTITAT  BANCÀRIA SALDO 
TOTAL

TIPUS  DE  PRODUCTE

ENTITAT  BANCÀRIA SALDO 
TOTAL

(*) a omplir per la secció d'ingressos

1-Sol.licitant P1 P2 P3 Total

2-Membre P1 P2 P3 Total

3-Membre P1 P2 P3 Total

4-Membre P1 P2 P3 Total

Total membres Total

F-TITULAR DEL REBUT DE L'AIGUA

Nom i cognoms Situació

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT, 
que són certes les dades consignades en aquesta sol.licitud i estic assabentat/da de l'obligació de comunicar a l'Ajuntament d'Olot, qualsevol variació que pogués produir-se 
d'ara en endavant (canvi titular beneficiari reducció, canvi domicili...) 

Olot Signatura del sol.licitant

Protecció de dades personals : L'Ajuntament d'Olot, en compliment del que estableix l'article 5 de la Llei orgànica de Protecció de dades de caràcter personal 15/1999, de 13 de 
desembre, pel que es regula el dret d'informació en la recollida de dades, li comunica que les seves dades personals han estat incorporades al fitxer tributari de la taxa de 
recollida domiciliària d'escombraries. 
Només seran utilitzades en el procediment administratiu pel qual han estat necessàries i pel departament de l'Ajuntament encarregat de la seva execució. 
En cap cas seran cedides a tercers. 
Per exercir els drets d'accés, rectificació i cancel.lació, pot fer-ho personalment o per escrit a la següent adreça: Secció d'ingressos-Ajuntament d'Olot- Pg Bisbe Guillamet 10, 
17800 Olot (Girona) 



DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR I QUE S'ADJUNTA A LA PRESENT SOL.LICITUD

Nota:  No cal documentació en casos de renúncia a la reducció que es té concedida.

1-Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat de tots els membres de la unitat 
familiar.

2-Fotocòpia de l'últim rebut de l'aigua

3-Justificants 
d'ingressos

Justificant /Certificació de cobrament de sou

Justificant /Certificació de cobrament de pensió 
no contributiva

Justificant  /Certificació de cobrament de pensió 
contributiva

Justificant  /Certificació de cobrament d'atur

Renda mínima d'inserció (PIRMI)

4-Justificants de 
NO ingressos

Certificació de NO cobrament del subsidi d'atur

Certificació de  NO rebre cap tipus de prestació 
de l'ICASS o l'INS

5-Certificats bancaris del saldo mitjà ponderat / saldo a 31de desembre de l'any  2020

6-Documentació acreditativa , si s'escau,del grau de discapacitat o dependència

EL SOL.LICITANT

Consento que l'Ajuntament incorpori directament a l'expedient de sol.licitud de reducció de la taxa d'escombraries:
a) En cas d'habitatge propi, rebut de l'IBI de l'any 2020
b) Rebut de la taxa d'escombraries de l'any 2020
c) El certificat de convivència de la unitat familiar
d) Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries

Consento que l'Agència Tributària,dipositària de les meves dades personals, les cedeixi a l'Ajuntament d'Olot,a efecte de poder comprovar que reuneixo les condicions 
requerides per a l'accés a la reducció de la taxa d'escombraries que sol.licito.

Signatura del sol.licitant



MEMBRE 3

Consento que l'Ajuntament incorpori directament a l'expedient de sol.licitud de reducció de la taxa d'escombraries:
a) En cas d'habitatge propi, rebut de l'IBI de l'any 2020
b) Rebut de la taxa d'escombraries de l'any 2020
c) El certificat de convivència de la unitat familiar
d) Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries

Consento que l'Agència Tributària,dipositària de les meves dades personals, les cedeixi a l'Ajuntament d'Olot,a efecte de poder comprovar que reuneixo les condicions 
requerides per a l'accés a la reducció de la taxa d'escombraries que sol.licito.

Signatura del membre 3

MEMBRE 4

Consento que l'Ajuntament incorpori directament a l'expedient de sol.licitud de reducció de la taxa d'escombraries:
a) En cas d'habitatge propi, rebut de l'IBI de l'any 2020
b) Rebut de la taxa d'escombraries de l'any 2020
c) El certificat de convivència de la unitat familiar
d) Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries

Consento que l'Agència Tributària,dipositària de les meves dades personals, les cedeixi a l'Ajuntament d'Olot,a efecte de poder comprovar que reuneixo les condicions 
requerides per a l'accés a la reducció de la taxa d'escombraries que sol.licito.

Signatura del membre 4

UNA VEGADA ESTUDIAT AQUEST EXPEDIENT,ES CONSIDERA QUE:

SI     TÉ DRET A LA REDUCCIÓ NO  TÉ DRET A LA REDUCCIÓ

EN EL SEGÜENT PERCENTATGE DE BONIFICACIÓ

30% 50% 75% 95%

D'acord amb les bases per a la sol.licitud de reducció d'escombraries domiciliàries aprovades per la Junta de Govern Local 
de data 18 de març de 2021

OBSERVACIONS:

MEMBRE 2

Consento que l'Ajuntament incorpori directament a l'expedient de sol.licitud de reducció de la taxa d'escombraries:
a) En cas d'habitatge propi, rebut de l'IBI de l'any 2020
b) Rebut de la taxa d'escombraries de l'any 2020
c) El certificat de convivència de la unitat familiar
d) Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries

Consento que l'Agència Tributària,dipositària de les meves dades personals, les cedeixi a l'Ajuntament d'Olot,a efecte de poder comprovar que reuneixo les condicions 
requerides per a l'accés a la reducció de la taxa d'escombraries que sol.licito.

Signatura del membre 2
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