
Preu públic pel servei de recollida i tractament de residus comercials i industrials

 Nom i cognoms NIF
 

 Actuant en representació de NIF

  

 Adreça

 Codi Postal Població Telèfon Correu electrònic
  

NOTIFICACIONS

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquest tràmit (en cas de nomenar un representant serà aquest qui 
les rebrà).

Tingueu en compte que rebreu un avís per correu electrònic i/o per SMS per accedir al contingut de la notificació electrònica.
En cas de nomenar representant serà aquest qui rebrà l’avís de notificació. Aquest avís només té efectes informatius i la falta
d’accés a la notificació electrònica no impedirà que es consideri realitzada un cop transcorregut 10 dies naturals des de la
seva posada a disposició, d’acord amb l’art. 43.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques. En el cas que sigueu persona física, podeu modificar en qualsevol moment la vostra elecció
sobre notificacions electròniques fent una sol·licitud a través de  www.mataro.cat/oficinavirtual o a les Oficines d'Atenció
Ciutadana. 

 DADES DE L'ACTIVITAT
 Descripció de l'activitat

  

 Adreça de l’activitat Referència cadastral

 Superfície total del local Secció / Epígraf d’IAE

 TIPUS D'ESTABLIMENT

Establiment principal.
Establiment auxiliar magatzem (local independent) Establiment auxiliar oficina (local independent)

 És un habitatge? Sí No

 Comparteix local? Sí No En cas afirmatiu, número de contribuents:

 Indicar per a quina fracció utilitza un gestor autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya i homologat per
 l’Ajuntament. Caldrà aportar la documentació acreditativa dins del primer trimestre de cada any.

Fracció rebuig. Gestor:

Fracció vidre. Gestor:

Fracció paper/cartró. Gestor:

Fracció envasos. Gestor:

Fracció orgànica. Gestor:
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Dades de la comunicació:

       Alta                  Baixa                  Variació

Data d'Alta/Baixa/Variació:

Núm. Expedient llicències:
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 DOCUMENTACIÓ
 Acreditativa de l’alta, baixa o variació:

Declaració censal model 036.
Declaració d’alta, baixa o variació de l’Impost sobre activitats econòmiques.
Llicència d’activitats.

 SOL·LICITO
La inclusió, la baixa o variació en el padró anyal del preu públic pel servei de recollida i tractament de residus 
comercials i  industrials assimilables als municipals, d’acord amb allò establert a l’ordenança municipal que així 
ho regula. Així mateix, declaro que he estat informat/da dels meus drets en matèria de dades personals i que 
n’accepto el tractament per a les finalitats indicades per aquest procediment.

Mataró,   

Signatura

PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa  al  tractament  de  dades  personals  i  a  la  lliure  circulació  d'aquestes  dades  i  la  normativa  estatal  que  correspongui,
L’AJUNTAMENT DE MATARÓ facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

Responsable del 
tractament

Ajuntament de Mataró – CIF P0812000H – La Riera, 48 - 08301 Mataró – Delegat de Protecció de Dades: http://mataro.cat/dpo

Finalitat Gestió de les sol·licituds d’homologació de gestors de recollida de residus.

Legitimació El tractament de les dades queda legitimat pel compliment d’una obligació legal aplicable a l’Ajuntament de Mataró.

Destinataris No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les 
dades dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt, accedint a http://mataro.cat/drets o contactant amb el DPO 
(http://mataro.cat/dpo) Tanmateix, l’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades.

Conservació de les 
dades

Les dades seran conservades durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-
nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.  L’Ajuntament de
Mataró l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.

Nota informativa per a empreses no exemptes de l’IAE: Recordeu que la declaració d'alta/baixa o modificació a la matrícula de l'IAE (local, kw., etc.)
s'ha de presentar en el termini d'un mes a l'Ajuntament de Mataró (que té la gestió delegada de  l'AEAT).  

Oficines d’atenció ciutadana: La Riera, 48  / Pg. de Ramon Berenguer III, 82-84  / c. de Josep Punsola, 47  / c. Juan Sebastián Elcano, 6  / 
c. Nicolau Guañabens, 23-25  / c. de Cadis, 1
Telèfons d’atenció ciutadana: Des de Mataró 010. Des de fora de Mataró 807 11 70 10 - www.mataro.cat/oficinavirtual
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GRUP ACTIVITAT

A: Generadors de rebuig 

Aparcaments 
Auto-rentat 
Establiments auxiliars 
Taller d'artesania

B: Generadors de rebuig i paper/cartró 

Indústria transformadora i manufacturera 
Comerç a l’engròs de productes tèxtils 
Altre comerç a l’engròs
Comerç al detall de tèxtil, pell i calçat 
Comerç al detall articles llar, construcció, basars i drogueries
Comerç al detall vehicles i combustibles 
Comerç al detall vins i begudes
Comerç al detall de mobles i material d’oficina 
Farmàcies i venda de perfumeria i cosmètica 
Llibreries
Estancs, loteries
Comerç al detall béns usats 
Altre comerç al detall 
Serveis telefònics i altres 
Acabats d'obra
Gestió de residus i altres 
Editorials i arts gràfiques 
Serveis financers 
Entitats d'assegurances
Serveis de promoció immobiliària i gestió de la propietat
Agències de viatges
Serveis jurídics, tècnics i comptables 
Serveis administratius
Serveis de publicitat i relacions públiques 
Serveis fotogràfics i fotocopiadores 
Serveis de seguretat ciutadana
Consultoris mèdics i centres d’atenció primària 
Clíniques veterinàries i serveis als animals domèstics
Agència de missatgeria i transports 
Biblioteques i museus
Centres i organismes oficials, ràdio, televisió i 
telecomunicacions
Centres d'ensenyament, sense menjador 
Transport de persones
Reparació vehicles i altres béns 
Control de plagues
Associacions, penyes, clubs i casals, sense bar 
Mòduls de pirotècnia i castanyes a la via pública 
Serveis professionals (Secció 2ª IAE) excepte maquilladors i 
esteticistes
Centres de bronzejat

C: Generadors de rebuig, paper/cartró i envasos 

Perruqueries, salons de bellesa i estètica 
Maquilladors i esteticistes
Espectacles teatrals 
Bugaderies i neteja
Fabricació de plàstics i indústria química 
Cinemes
Mòduls de gelats (platja) 
Centres esportius i gimnasos
Gelateries, iogurteries i creperies
Escoles bressol (amb i sense menjador)

D: Generadors de rebuig, paper/cartró, envasos i vidre

Fabricació de vidre 
Indústria aigües minerals
Bars sense cuina, cafeteries, orxateries i xurreries 
Altres hospedatges (apartaments turístics, albergs i 
càmpings)
Espectacles musicals
Associacions, penyes, clubs i casals, amb bar sense cuina
Sales de ball i discoteques, activitats de joc, recreatives

E: Generadors de rebuig, paper/cartró i orgànica 

Comerç a l’engròs de productes alimentaris 
Comerç al detall de productes alimentaris 
Supermercats i similars
Rostisseries
Floristeries

F: Generadors de rebuig, paper/cartró, envasos, vidre i 
orgànica

Centres d'ensenyament, amb menjador 
Restaurants, bars amb cuina, càterings i menjars preparats
Hotels i pensions
Hospitals i centres sanitaris 
Assistència, serveis socials i residències 
Mòduls d’entrepans, tapes, menjars i begudes (platja)
Associacions, penyes, clubs i casals, amb cuina

Les activitats no classificades en el quadre anterior 
s’inclouran en el grup corresponent per l’activitat més 
anàloga, segons la generació de residus d’aquesta.
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