
 

Ajuntament de Banyoles 
Àrea de Serveis Territorials 

MEDI AMBIENT 
 

 

 

Passeig de la Indústria, 25 Telèfon: 972.57.52.11 

17820 – Banyoles (Girona) FAX: 972.57.00.28 

NIF: P1701600G correu-e: mediambient@ajbanyoles.org 

 

SOL·LICITUD I DECLARACIÓ D’ALTA EN EL SERVEI DE 

GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS (MERCAT) 

Per realitzar la tramitació electrònica visiteu https://seu.banyoles.cat 

(Tots els tràmits → Medi Ambient i animals domèstics → Tràmits disponibles) 

 
 

Dades de la parada del mercat setmanal:  

 

Nom titular: ____________________________________________________  

 

Adreça del titular: ___________________________  Núm.  ______________  

 

Població:  _________________________________  CP: ________________  

 

Tipus d’activitat: _________________________________________________  

 

Persona de contacte: _____________________________________________  

 

Telèfon de contacte: ______________________________________________  

 

Correu electrònic: ________________________________________________  

 

 

En cas de persones físiques: vol rebre notificacions electròniques?     SI           NO 

 

Adreça electrònica: _______________________________________________  

 

Número telèfon mòbil: ____________________________________________  

En cas de persones jurídiques és obligatori facilitar aquestes dades per a relacionar-se amb 

l’Administració Pública (article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques) 

 

 

D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per al servei 

de gestió de residus municipals en relació a la taxa pel servei de recepció voluntària, de 

recollida, transport i tractament dels residus comercials: 

 

 

SOL·LICITO la prestació del servei i DECLARO que la tipologia de la parada és la següent: 

(Marcar amb una X la casella que correspongui) 

 

 

https://seu.banyoles.cat/


 

Ajuntament de Banyoles 
Àrea de Serveis Territorials 

MEDI AMBIENT 
 

 

 

Passeig de la Indústria, 25 Telèfon: 972.57.52.11 

17820 – Banyoles (Girona) FAX: 972.57.00.28 

NIF: P1701600G correu-e: mediambient@ajbanyoles.org 

 Mercat setmanal 

 Tipologia de la parada Tarifa anual €/M.L. 

 M-Alimentari no fruita 11,50 € 

 M-Equipament 8,00 € 

 M-Fruita i verdura 27,50 € 

 M-Producció pròpia 7,50 € 

 

 

Banyoles, ______ de ______________ de 2022 

 

Signatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informació bàsica de protecció de dades. Tractament per a finalitats tributàries 

Responsable del tractament: Ajuntament de Banyoles.  
Finalitat: Desenvolupament de les tasques d’atenció ciutadana, gestió, inspecció i recaptació tributària en relació 
amb els tributs locals. 
Legitimació: Compliment d’obligació legal.  
Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per la llei: cessió a altres 
administracions públiques, òrgans judicials, etc.  
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament 
i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Banyoles.  
Informació addicional: Trobareu més informació a la web i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles. 
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