AUTOLIQUIDACIÓ ORDENANÇA FISCAL T-2 CONSELL COMARCAL BAIX EBRE
NOM I COGNOMS:
DNI:
ADREÇA:
POBLACIÓ:

CODI POSTAL:

e-mail:

TELÈFON:

Amb plena capacitat d’obrar i actuant en nom propi o en representació de:
NOM I COGNOMS o RAÓ SOCIAL:
DNI/NIF:
ADREÇA ACTIVITAT:
POBLACIÓ:

CODI POSTAL

e-mail:

TELÈFON

AUTOLIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ
DE SERVEIS I LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS AMBIENTALS
DE LA COMARCA DEL BAIX EBRE – ORDENANÇA FISCAL T-2
Detall del detall de la sol·licitud i segons les
dades del revers aquesta sol·licitud, es
desprèn el següent import a liquidar:

TOTAL A INGRESSAR EN EUROS

L’ingrés d’aquest import s’haurà d’efectuar al següent número de compte de l’entitat
CAIXABANK, SA: ES41 2100 0019 4602 0053 0167

Tortosa,_____________ de ___________________de 20____

Signatura interessat

Segell Entitat Financera (si s’escau)

En el cas de pagament mitjançant banca oberta, cal adjuntar justificant.

D'acord amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer
corresponent automatitzat del Registre de documents del Consell Comarcal del Baix Ebre pel seu tractament informàtic. Així mateix s'informa de la possibilitat d'exercir els seus drets, d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en Registre General del Consell Comarcal.

AUTOLIQUIDACIÓ PROVISIONAL TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I
LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS AMBIENTALS DE LA COMARCA DEL BAIX
EBRE – ORDENANÇA FISCAL T-2
ACTIVITAT
Tarifa

EUROS
Tarifa

Marqueu
amb una
creu

1- Procediment d’atorgament o de revisió d’autorització d’abocament
d’aigües residuals de les activitats incloses a l’Annex III de la

200,00

Llei 20/2009 i al Reglament Comarcal de Sanejament
2- Procediment de renovació de l’autorització d’abocament d’aigües
residuals de les activitats incloses a l’Annex III de la Llei 20/2009

110,00

i al Reglament Comarcal de Sanejament
3- Procediment d’emissió d’informe ambiental o de revisió del vector
d’aigües residuals de les activitats incloses a l’Annex I i II

200,00

de la Llei 20/2009
4- Procediment de renovació d’informe ambiental del vector d’aigües

155,00

residuals de les activitats incloses a l’Annex I i II de la Llei 20/2009
5- Procediment d’acreditació dels transportistes de vehicles cisterna que
realitzen les operacions de recollida, transport i descàrrega de les cubes

265,00

EDARs comarcals
6- Procediment d’atorgament o revisió d’autorització d’abocament

122,00

d’aigües residuals mitjançant vehicles cisterna de les activitats industrials
7- Procediment de renovació d’autorització d’abocament d’aigües

90,00

residuals mitjançant vehicles cisterna de les activitats industrials
8- Procediment de gestió administrativa per l’entrada de vehicles
cisterna que aboquen aigües residuals, assimilables a urbanes,

20,00

a les EDARs comarcals (per cada camió).
9.- Procediment de tramitació de informes integrats de l’òrgan tècnic
ambiental del consell comarcal d’acord amb la Llei 20/2009

250,00

(sense vector aigua residual)
10.- Procediment de tramitació de informes integrats de l’òrgan tècnic
ambiental del consell comarcal d’acord amb la Llei 20/2009

325,00

(amb vector aigua residual)

D'acord amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer
corresponent automatitzat del Registre de documents del Consell Comarcal del Baix Ebre pel seu tractament informàtic. Així mateix s'informa de la possibilitat d'exercir els seus drets, d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en Registre General del Consell Comarcal.

