
 
 
 
 
 

Sol·licitud de concessió d’ajut (subvenció) de la taxa d’escombraries industrials 

 
Nom i cognoms ___________________________________________________________, amb adreça 

a__________________________________________________________________________________ 

de _____________________________________, CP __________,telèfon _______________________, 

correu electrònic _______________________________________i DNI__________________________, 
 

Com a representant de l’activitat: nom____________________________________________________, 

amb adreça a________________________________________________________________________ 

de _____________________________________, CP __________,telèfon _______________________, 

correu electrònic _______________________________________i NIF__________________________,  

i en qualitat de _________________________________________________, amb la present sol·licitud: 
 

DEMANO: 

Que es tramiti la concessió d’ajut econòmic de la taxa d’escombraries industrials per a l’esmentada 
activitat de l’any en curs i amb adreça a ___________________________________________________ 
i d’acord amb les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals per atendre 
situacions especials. (En cas de tenir més d’una adreça per activitat, fer una sol·licitud per cadascuna 
de les adreces). 

�    Punt Net, número de targeta _____________________________ 

Conveni individual: 
�   Compromís de compliment de la normativa legal vigent sobre residus 
� Contracte particular de recollida i gestió de deixalles no assimilables a urbanes (cal aportar 

justificació: contracte, certificat...) 
� Recollides específiques d’oli i /o cartró comercial porta a porta (cal aportar justificació: contracte, 

certificat...) 

Gremi de________________________________________________________________________ 

IMPORTANT: 

Cal presentar conjuntament amb aquest document la sol·licitud de transferència bancària per a pagaments 
de la Tresoreria de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. En cas d’haver presentat la sol·licitud de 
transferència bancària per a pagaments per altres tràmits o gestions, només és necessari presentar-la si hi 
ha variació de dades bancàries. 

FISCALITAT: Atès que la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals per atendre situacions especials és 
una subvenció pública i suposa un ingrés patrimonial, la persona beneficiària té l’obligació de presentar la declaració 
de l’IRPF, en la qual també haurà d’incloure la quantia percebuda. Si no ho fa, podrà ser sancionada per la comissió 
d’una infracció i deixarà de cobrar aquesta prestació per no estar al dia amb les seves obligacions fiscals. 

Vilanova i la Geltrú, _______________de ______________________________de 20_____ 

(Signatura)
 

 
 
 
 
D’acord amb la normativa en matèria de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades seran tractades per gestionar la seva sol·licitud. El 
responsable de tractament és l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La base jurídica és el consentiment de l’interessat.  Les seves dades podran 
ser cedides a altres Àrees de l’Administració, i/o Institucions per poder dur a terme la gestió d’aquest tràmit . Per a més informació consulti la 
nostra política de privacitat al web www.vilanova.cat. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, 
supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’adreça 
Plaça de la Vila, 8, CP 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona), mitjançant instància general a la Seu Electrònica amb assumpte “Tutela dels drets”, 
o mitjançant un correu electrònic a l’adreça dpd@vilanova.cat 
 

             ● Plaça de la Vila, 8 ● 08800 Vilanova i la Geltrú ● 93 8140000 ● atencio@vilanova.cat ● 

 

SVI 
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