TAXES DE RECOLLIDA I TRACTAMENT
DE RESIDUS URBANS O MUNICIPALS

Sol·licitud de Reducció

Sr. / Sra. ______________________________________________________
Veí / Veïna de ___________________ Domiciliat / ada a efectes de notificacions
al carrer __________________________________________ núm. _________
amb N.I.F ______________ Telèfon _______________
“D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s´informa a la persona
interessada que les dades facilitades seran incloses al fitxer automatitzat del Registre de documents de l´Ajuntament i que poden
ser objecte d’inclusió a altres fitxers automatitzats per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, s´informa a la persona
interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació
vigent, mitjançant escrit adreçat a l´Ajuntament de Marratxí.”

EXPOSA :
De conformitat amb allò que es disposa a l’article 7 de l’Ordenança Fiscal
reguladora de la Taxa de Recollida de Residus Urbans i al article 7 de la Taxa de
Tractament de Residus Urbans o Municipals, sol·licita la concessió de la reducció
del 100 per cent del pagament de les esmentades Taxes per l’exercici 201_.
DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’APORTAR PER L’ARRENDATARI DE L’HABITATGE
OBJECTE DE REDUCCIÓ:
 Còpia de la darrera declaració d’ IRPF o, en el cas de no aportar-la,

autorització perquè l´Ajuntament pugui demanar dades fiscals a l’Agèncià
Estatal d´Administració Tributària (AEAT) sobre el nivell de renda dels
membres de la unitat familiar.
 Contracte de lloguer de l’habitatge.
 Certificat d´empadronament, amb adreça a l´habitatge objecte de la

petició de la reducció.

OBSERVACIONS :

Per això,
SOL·LICITA :
Que previs els tràmits reglamentaris, es concedeixi el que s’interessa en el present
escrit.

Marratxí, a ........... de ..................... de 201.....
Signat/Firmado:

SR. BATLE - PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

TAXES DE RECOLLIDA I TRACTAMENT
DE RESIDUS URBANS O MUNICIPALS

Sol·licitud de Reducció

AUTORITZACIÓ PER QUE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ PUGUI DEMANAR DADES FISCALS A L’AGÈNCIA
TRIBUTÀRIA RELATIVES AL NIVELL DE RENDA (IRPF)
La/es persona/es sotasignada/es autoritza/en a l’Ajuntament de Marratxí a sol·licitar de l’Agència Estatal d’Administració
Tributària informació de naturalesa tributària per al reconeixement, seguiment i control de la reducció de la quota de la
Taxa de recollida de residus urbans i de la Taxa de tractament de residus urbans o municipals quan la persona que figura a
l’apartat A) de la present autorització en pugui resultar beneficiària.
La present autorització s’atorga exclusivament als efectes del reconeixement, seguiment i control de la reducció esmentada
anteriorment en aplicació de l’article 95.1 k) de la Llei 58/2003, general tributària que permet, prèvia d’autorització de
l’interessat, la cessió de les dades tributàries que necessitin les AA.PP. per a la realització de les seves funcions.

INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA AUTORITZADA: DADES QUE POSSEEIX L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST SOBRE
LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES DE LA DARRERA DECLARACIÓ.
A) DADES DEL SOL·LICITANT DE LA REDUCCIÓ
Llinatges i nom:

Firma:

NIF.
B)

DADES D’ALTRES PERSONES QUE CONVIUEN AMB EL SOL·LICITANT ELS INGRESSOS DELS QUALS SÓN
COMPUTABLES PER AL RECONEIXEMENT, SEGUIMENT I CONTROL DE LA REDUCCIÓ
(Únicament majors de 18 anys)

Llinatges i nom:

Firma:

NIF.
Llinatges i nom:

Firma:

NIF.
Llinatges i nom:

Firma:

NIF.
Llinatges i nom:

Firma:

NIF.

Marratxí, .... de .................de 201....

SR. BATLE - PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

