Número expedient

Institut Municipal d’Hisenda
http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda

Sector de Medi Ambient
http://ajuntament.barcelona.cat/habitaturba

PREU PÚBLIC DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS
COMERCIALS I INDUSTRIALS ASSIMILABLES ALS MUNICIPALS
AP ARTAT I: OBLIGAT AL PAGAMENT
Cognoms o raó social (en el cas de raó social, només si no està obligat a presentar-ho per Internet)
NIF

Telèfon

Adreça correu electrònic

Carrer
Codi postal

Nom
Fax

Núm.

Esc.

Municipi

Pis

Porta

Província

AP ARTAT ll: REPRESENTANT
Cognoms

Nom

NIF

Telèfon

Carrer

Núm.

Codi postal

Municipi

Esc.

Pis

Porta

Província

AP ARTAT III: DADES DE L’ACTIVITAT
Epígraf IAE

Secció IAE

Referència Hisenda (1)
Superfície

Descripció de l’activitat
Data d’inici
Adreça de l’activitat

Núm.

Esc.

Pis

Porta

Horari comercial:
De dilluns a divendres

De dilluns a dissabte

Festius

Si es tracta d’un comerç/establiment associat i/o agremiat, si us plau, empleneu les caselles en el full 2 (apartat V)
Indiqueu si per alguna fracció s’utilitza algun servei de recollida no municipal homologat per l ’Ajuntament de Barcelona. Concreteu
per a quina fracció i indiqueu en el full 2 ( apartat V) quina empresa ho fa.
Fracció orgànica
Fracció rebuig
Empresa:
Fracció vidre

Empresa:
Fracció envasos

Empresa:
Fracció paper-cartró

Empresa:

Empresa:
AP ARTAT IV: DECLARACIÓ DE PRODUCCIÓ DE RESIDUS
Núm. bosses
domèstiques (30 l)

Núm. bosses industrials
(100 l)

Núm. bujols tapa
grisa

Núm. bujols tapa
taronja

Núm. de
contenidors

Orgànica – Rebuig
(Producció diària)

Núm. ampolles

Núm. bujols tapa verda

Núm. envasos
Envasos

Vidre (Producció setmanal)

(Producció setmanal)

Núm. caixes grans

Núm. caixes petites

Cartró (Producció setmanal)

Núm. bosses
Paper

Núm. visites
Punts verds (Anual)

Núm. bujols tapa blava

(Producció setmanal)
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AP ARTAT V: POSSIBILITAT DE REDUCCIONS DEL PREU PÚBLIC
És un comerç/establiment associat i/o agremiat?

El vostre gremi/associació ha signat un acord de cooperació ?

Sí

Sí

No

No
% Reducció (2)

Fa ús del servei municipal?
sí

% Reducció (3)

No

Empresa homologada que fa la recollida (4):

És titular d’activitat professional?
Sí

No

La superfície d’activitat és igual o inferior a 25 m 2 ?
Sí

No

L’adreça de l’activitat és el domicili on està empadronat?
Sí
No
Desenvolupa l’activitat a títol individual i sense personal depenent?
Sí

% Reducció (5)

No

APARTAT VI: DADES BANCÀRIES PER A LA DOMICILIACIÓ (La domiciliació tindrà efectes a partir de l’exercici següent)
Emplenar tots els camps
TITULAR DEL COMPTE
NIF DEL TITULAR DEL COMPTE

ENTITAT

OFICINA

DC

NÚM. COMPTE

Barcelona ,
Signatura:

Important:
Cal emplenar tots els camps relatius a dades de l’obligat al pagament i dades de l’activitat.
Cal adjuntar a aquesta declaració de residus una còpia del model 036 o 037 presentat davant l’Agència Tributària de
l’Estat per acreditar l’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors. En el cas que sigueu obligat tributari de
l’impost sobre activitats econòmiques, adjunteu una còpia de l’alta corresponent (model 840).
La regulació del preu públic (art.10.4) obliga les persones jurídiques i professionals de la gestió a fer els tràmits per
Internet.

D’acord amb l’article 5è de la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter
personal s’inclouran en el fitxer del sistema integrat de recaptació de l’Ajuntament de Barcelona. La persona afectada podrà exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició davant l’Institut Municipal d’Hisenda, av. Litoral núm. 30, indicant en el títol de la carta o instància: Tutela de drets
LOPD.
(1)

La referència “Hisenda” la trobarà a la còpia de l’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors (models 036 o 037) o a la
còpia de l’alta de l’impost sobre activitats econòmiques (model 840)
(2), (3) i (5) Per emplenar per l’Ajuntament
(4)
Recordeu que l’empresa ha d’estar homologada per l’any en curs per la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus del
sector de Medi Ambient.
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