
Atesa la situació d’emergència sanitària generada per la COVID-19, i la declaració de
l’estat d’alarma per Reial Decret 463/2020, de 14 de març, (BOE, núm. 67, de 14 de
març), molts establiments es van veure obligats al tancament de la seva activitat.

Per Decret d’Alcaldia núm. 121/2020 d’1 d’abril, l’Ajuntament de les Borges Blanques,
va acordar que els titulars dels establiments obligats a tancar, quedarien exempts del
pagament de la taxa de recollida de brossa comercial, durant el període de tancament
de l’activitat per l’estat d’alarma.  

Per poder gaudir d’aquesta exempció és necessari que empleneu i ens feu arribar el
següent  formulari  i  una  còpia  del  rebut  del  pagament  de  la  taxa  de  recollida
d’escombraries,  corresponent  al  primer  semestre  de  2020,  a  través  del  correu
electrònic  recepcio@lesborgesblanques.cat o de forma presencial  a  les oficines  de
l’Ajuntament.

Podeu presentar aquesta sol·licitud fins al dia 30 de juny de 2020.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULARI DE SOL.LICITUD DE DEVOLUCIÓ PARCIAL DE LA TAXA DE RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES COMERCIAL, PEL TANCAMENT TEMPORAL DE L’ACTIVITAT EN 
MOTIU DE L’ESTAT D’ALARMA

Nom  de  la  persona
sol·licitant

DNI

Raó social

CIF

Adreça de l’establiment

Telèfon de contacte

Adreça de correu electrònic

Data tancament establiment

Data reobertura establiment

Número de compte corrent

(Signatura)

Les Borges Blanques, ................ de ................................... de 2020

Comunicat referent a la Llei Protecció de Dades de caràcter personals:

De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garanta dels drets
digitals, us informem que les dades personals s’incorporen a les bases de dades del departament d'intervenció i recaptació de
l'Ajuntament  de  les  Borges  Blanques  amb  la  fnalitat  de  poder  fer  efectva  la  devolució  parcial  de  la   taxa  d’escombraries
comercials.  Signant  aquest  document  consentu expressament  el  tractament  de les  vostres  dades  per  a  la  fnalitat  indicada.
Finalment, us informem que podeu exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectfcació, cancel·lació i oposició en els termes
establerts en la legislació vigent sobre protecció de dades,, enviant un escrit a aquest efecte, acompanyat d'una fotocòpia del seu
D.N.I. a la següent adreça:  Ajuntament de les Borges Blanques - Delegat de Protecció de Dades,   C/ Carme, 21, 25400 les Borges
Blanques, o al correu: protecciodades@lesborgesblanques.cat.
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