
Ajuntament de Vilanova del Vallès

SOL·LICITUD DE QUOTA TRIBUTÀRIA SEGONS EPÍGRAF SEGON. 4 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9  

TAXA D’ESCOMBRARIES AMB  COMPOSTATGE 

DADES DEL SOL·LICITANT 

Nom i cognoms del titular de la finca NIF 

Adreça per notificacions Codi Postal 

Municipi Telèfon1 

Adreça electrònica Telèfon2 

DADES DE LA FINCA  
Carrer Número  

Referència cadastral 

DECLARO: 

1. Que durant l’exercici anterior he autogestionat la majoria de la brossa orgànica generada al 
meu habitatge mitjançant compostatge, i per tant, no faig servir la recollida municipal de 
matèria orgànica.  

2. Que faig compost amb el sistema següent:  

   COMPOSTADOR de ___________ litres de capacitat aproximada.

   COMPOSTADOR AUTOCONSTRUÏT de ___________ litres de capacitat aproximada.  

3. Que segueixo una correcta pràctica del compostatge domèstic, tal i com s’indica en el manual 
de compostatge editat per l’Agència de Residus, o el lliurat per l’Ajuntament a les diferents 
campanyes realitzades al municipi.  

4. Que no es molesta als veïns amb la pràctica de compostatge domèstic.  
5. Que accepto les inspeccions municipals que es faran per tal de comprovar el correcte 

desenvolupament de l’activitat. 
6. Que en el cas d’abandonament del compostatge domèstic avisaré degudament als serveis 

territorials de l’Ajuntament.  



Ajuntament de Vilanova del Vallès

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA  

   Còpia del DNI del titular de la finca

   Fotografies vigents del compostador  

TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ D’AQUESTA SOL·LICITUD: 15 de FEBRER de 2019  

____________________________,          de/d’                         de 20   

Signatura,

ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL VALLÈS 

INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES:  

Us informem que, d’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, les vostres 
dades seran tractades per part de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès que n’és el responsable, com segueix:  

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:  
Ajuntament de Vilanova del Vallès 
Plaça de l’Ajuntament, 1 – 08410 Vilanova del Vallès. Tel. 938459277 / ajuntament@vilanovadelvalles.cat  

DADES DE CONTACTE DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES:  
dpd@vilanovadelvalles.cat / Plaça de l’Ajuntament, 1 – 08410 Vilanova del Vallès 

FINALITAT DEL TRACTAMENT:  
Exclusivament per gestionar la tramitació i arxiu de la vostra petició en exercici de les competències i funcions assumides per 
l’ajuntament.  

LEGITIMACIÓ:  
Exercici de poders públics conferits a l’Ajuntament o el vostre consentiment exprés.  

DESTINATARIS:  
Les vostres dades només seran cedides amb el vostre consentiment o si ho autoritza una llei.  

DRETS:  
Poder exercir, en tot cas i davant d’aquest organisme, els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició, limitació, a 
retirar el consentiment atorgat si escau, i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades. Tots són reconeguts i 
conferits per la legislació vigent en matèria de protecció de dades. Cal que envieu la vostra sol·licitud al delegat de Protecció de 
Dades o mitjançant els tràmits disponibles a la seu electrònica http://www.vilanovadelvalles.cat. Si ho estimeu oportú, podeu 
presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del web: 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

TERMINI DE CONSERVACIÓ:  
El temps necessari per donar compliment a les obligacions legals segons la normativa vigent en cada moment.  


	Carrer: 
	Número: 
	Referéncia cadastral: 
	COMPOSTADOR de: Off
	COMPOSTADOR de-0: 
	COMPOSTADOR AUTOCONSTRUÍT de: Off
	COMPOSTADOR AUTOCONSTRUÍT de-0: 
	Nom I cognoms del titular de la finca: 
	NIF: 
	Adreca per notificacions: 
	Codi Postal: 
	Municipi: 
	Teléfon1: 
	Adreca electrónica: 
	Teléfon2: 
	Cópia del DNI del titular de la finca: Off
	Fotografies vigents del compostador: Off
	Textfield-1: 
	Textfield-2: 
	ded: 
	de 20: 


