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En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de gestionar els impostos, taxes i preus públics municipals, en base a la Llei 
58/2003 General Tributaria. 
  
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i 
que les dades que ens proporciona podran ser cedides a altres administracions. 
  
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'Ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd 
 

Faig arribar a l'Ajuntament la següent:  

SOL·LICITUD PER LA REDUCCIÓ DE LA TAXA DEL SERVEI D'ESCOMBRARIES

Dades identificatives del/la sol·licitant:

Nom i cognoms/raó social:
Adreça: 

Província: Municipi: Codi Postal:
Telèfon: Telèfon mòbil: Adreça electrònica:

Dades econòmiques de la unitat familiar de convivència:
Membre: Total any:

Membre: Total any:

Membre: Total any:

Total ingressos anuals:

Saldos bancaris de la unitat familiar de convivència:

Entitat bancària: Saldo mig ponderat:
Entitat bancària: Saldo mig ponderat:

Total saldos bancaris:

Dades de béns patrimonials de la unitat familiar de convivència:

Sí posseeixen béns patrimonials que no sigui l'habitatge habitual
No posseeixen béns patrimonials que no sigui l'habitatge habitual.

Entitat bancària: Saldo mig ponderat:

http://ciutada.guixols.cat/dpd
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En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per l'Ajuntament de 
Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de gestionar els impostos, taxes i preus públics municipals, en base a la Llei 58/2003 General Tributaria. 
  
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades que 
ens proporciona podran ser cedides a altres administracions. 
  
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'Ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd 
 

Dades dels membres de la unitat familiar:

Nom i cognoms:

Signatura:

Nom i cognoms:

Signatura:

Signatura:

Declaració jurada del sol·licitant:

 · Declaro/em que les dades que s’inclouen en aquesta sol·licitud i la documentació que s’adjunta són certes. 

·  M’obligo/ens obliguem a comunicar a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols qualsevol canvi de les  
   circumstàncies personals descrites. 

 · Autoritzo/em a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols a sol·licitar qualsevol informació a fitxers públics, com 
   ara els de l’administració tributària, per acreditar- les. 

 · Em dono/ens donem per informat que l’engany en la declaració de les dades comporta una conducta delictiva 
   o infractora de l’ordenament penal i administratiu que, en cas de comprovar-se, serà denunciada.

Sant Feliu de Guíxols,

Signatura del sol·licitant:

Tel. mòbil: Adreça-e d'avís: Accepto la notificació electrònica

Autoritzo a sol·licitar a altres administracions públiques les dades 
necessàries per a tramitar la sol·licitud

Autoritzo a sol·licitar a altres administracions públiques les dades 
necessàries per a tramitar la sol·licitud

Autoritzo a sol·licitar a altres administracions públiques les dades 
necessàries per a tramitar la sol·licitud

Nom i cognoms:

http://ciutada.guixols.cat/dpd
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