
 

 

 
BONIFICACIÓ DE LA TAXA DE RESIDUS ALS ESTABLIMENTS COMERCIALS ADHERITS AL 
SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DELS RESIDUS MUNICIPALS 

 

Dades de l’empresa sol·licitant 
 

Nom fiscal CIF / NIF 

Domicili Correu electrònic 
 

Població 
 

Codi Postal Telèfon mòbil 

El beneficiari només pot ser una empresa (persona física o jurídica) titular del rebut de la taxa de residus  

 

Representant 
 

Nom i cognoms DNI / NIE 

En qualitat de:  

Domicili Correu electrònic 
 

Població Codi Postal Telèfon mòbil 

 

SOL·LICITA: 
 

 

 

 

Dades del local 
 
 

Nom comercial 

Domicili 

Tipologia de l’activitat 

 
 
 
 
 

Persona de contacte 
 
 
Correu electrònic 
 
 
Telèfon 
 
  
 

L'aplicació de la bonificació de la taxa de residus municipals s’aplicarà al compte corrent domiciliat  
 

 En cas de no tenir el rebut domiciliat cal adjuntar la  fitxa de creditor  segellada pel banc 

 

La presentació de documentació en el Registre general de l’Ajuntament, suposa el consentiment per  incorporar les vostres dades 
personals en el fitxers de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, dels quals n’és responsable del tractament d’acord amb el Reg lament 
General de Protecció de Dades. La incorporació de les vostres dades personals tenen per finalitat la resolució d’aquesta tramitació. 
Sobre aquestes dades podeu exercir el vostres drets d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa 
adreçada al registre general de l’ajuntament de la Bisbal d’Empordà. 

 

 
 
 
 

LA BONIFICACIÓ PER RECOLLIDA SELECTIVA  PORTA A PORTA DE:    (marqueu les opcions que es realitzen) 

 CARTRÓ       VIDRE       FRACCIÓ ORGÀNICA 

PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE BONIFICACIÓ 

De l’1 de gener al 30 de juny de l’any en curs 

 



 

 

Data 

 
Signatura 

 
Acceptació d’adhesió al servei de recollida selectiva pels establiments comercials de: 
 

 porta a porta de cartró, 

 porta a porta d’envasos de vidre 

 de la fracció orgànica 
 
Acollir-se a totes o a alguna d’aquestes recollides selectives dona dret a una bonificació global del 
3% de la taxa de residus municipals, si bé aquesta acceptació implica les següents obligacions per 
part dels establiments adherits:  
 
Recollida porta a porta de cartró: 

 

És exclusivament per a cartró i no es podrà dipositar cap altre tipus de residu. 
 

La recollida es realitzarà únicament els dimarts, a excepció dels festius, i que traslladaríem al següent dia 
laborable i caldrà deixar el cartó davant del vostre establiment o al lloc indicat de la via pública, abans de tancar 
al migdia, les caixes de cartró plegades (i si fos necessari lligades) per facilitar la tasca del personal de  
recollida i transport del cartró. 
 

El altres dies de la setmana el cartró només es podrà dipositar dins dels contenidors de color blau (per paper i 
cartró) de la via pública o portar-lo a la deixalleria. 
 

L’acceptació d’aquest servei implica fer la recollida selectiva de cartró correctament.  
 

En cas de que es detectés per part del personal d’inspecció que algun establiment adherit no utilitza el servei o 
en fa un mal ús (barreja amb d’altres residus o que estigui mal apilat) s’avisaria a l’establiment responsable 
perquè esmeni el problema el més aviat possible, i en darrera instància, es procediria a retirar-li la bonificació 
del 3% sobre la taxa de residus. 

 
Recollida porta a porta d’envasos de vidre: 

 

L’Ajuntament us lliurarà un contenidor específic de recollida dels envasos de vidre que tindreu l’obligació de 
mantenir en bones condicions d’ús i neteja dins l’establiment. La recollida es realitzarà únicament els dijous al 
matí, per tant caldrà treure el contenidor a primera hora del matí o a la nit abans del dia de recollida.. 

 
Recollida de la fracció orgànica: 
 

L’Ajuntament us lliurarà un contenidor específic de recollida de la fracció orgànica que tindreu l’obligació de 
mantenir en bones condicions d’ús i neteja dins l’establiment, de deixar-lo al lloc indicat de la via pública només 
els dies de recollida i de retirar-lo un cop buidat. El contenidor ha d’estar correctament identificat amb el nom de 
l’establiment mitjançant l’adhesiu que es lliurarà en el moment del lliurament del contenidor.  
 

En cas que es detectés per part del personal d’inspecció que l’establiment no utilitza el servei o de l’existència 
de residus impropis dins dels contenidors, s’avisaria a l’establiment adherit perquè esmeni el problema el més 
aviat possible. En cas que es veiés que l’establiment, de forma reiterada, no utilitza el servei o que els 
abocaments d’impropis persisteixen, l’Ajuntament deixaria de prestar el servei de recollida a l’establiment en 
qüestió, i es procediria a retirar-li el contenidor i  la bonificació associada. 
 

Si el deteriorament no és imputable al seu mal ús (robatori, incendi, buidatge al camió, etc.) serà substituït per 
un de nou sense cap cost per l’establiment.  
 

La recollida, durant els mesos de juny a setembre, es realitzarà tres cops per setmana (dimarts, dijous i 
dissabte) i durant els mesos d’estiu cada dia excepte els diumenges. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dies de recollida 
 
- Paper/cartró: dimarts 
- Vidre: dijous 
- Fracció orgànica:  

Hivern: dimarts, dijous i dissabte 
Estiu: cada dia excepte diumenge 

 


