SOL·LICITUD DEL SERVEI DE PRÉSTEC DE LA BIOTRITURADORA I
AUTOLIQUIDACIÓ DEL PREU PÚBLIC, regulat a l’Ordenança Fiscal núm. 17
Núm. Exp.: 2017/82

Sol·licitud – autoliquidació núm.

/2018

DADES DEL SOL·LICITANT, RESPONSABLE I OBLIGAT AL PAGAMENT
Nom i cognoms / Raó social
Núm. NIF
Adreça
Telèfon mòbil

Codi Postal
Telèfon fix

Municipi

Adreça electrònica

DADES DEL REPRESENTANT
Nom i cognoms / Raó social
Núm. NIF
Adreça
Telèfon mòbil

Codi Postal
Telèfon fix

Municipi

Adreça electrònica

DADES DE LA NOTIFICACIÓ I/O COMUNICACIÓ, si s’escau
Persona a notificar
Sol·licitant
Representant

Mitjà de notificació1
Notificació electrònica
Notificació postal

EXPOSO
Que essent coneixedor del servei de préstec de la biotrituradora que ofereix aquest
Ajuntament i del seu preu públic regulat a l’Ordenança fiscal núm. 16,
Per tot això,

SOL·LICITO
Que se’m concedeixi el préstec de la biotrituradora pels següents dies:
Dia d’entrega:
Dia de retorn:
Total dies de préstec:
Masia o finca:
1

Conforme a l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques, les persones
físiques podran triar a tot moment si es comuniquen amb l’Ajuntament per a l'exercici dels seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o
no, tret que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics. El mitjà triat podrà ser modificat en qualsevol moment.
En tot cas, estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb l’Ajuntament per a la realització de qualsevol tràmit d'un
procediment administratiu, almenys, els següents subjectes: a) Les persones jurídiques. b) Les entitats sense personalitat jurídica. c) Els qui
exerceixin una activitat professional per la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzin amb les
Administracions Públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'entendran inclosos els notaris i
registradors de la propietat i mercantils. d) Els qui representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb
l'Administració.
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CÀLCUL DE L’IMPORT DE L’AUTOLIQUIDACIÓ
1. Preus públics pel servei de préstec de la biotrituradora:
Dies de préstec
1
2
3
4
5
6
7

Preu
10,00 €
20,00 €
25,00 €
35,00 €
40,00 €
45,00 €
50,00 €

2. Fiança que s’ha de dipositar per garantir el bon ús, manteniment i custòdia de la
biotrituradora:
50,00 € per servei de préstec

Dies totals que es sol·licita el préstec:
Import de l’autoliquidació / a ingressar:
Fiança que s’ha de dipositar:

dia/es
€
50,00 €

FORMES I LLOC DE PAGAMENT
L’ingrés de l’import a pagar es pot realitzar mitjançant:
─ Efectiu, a les dependències de l’Ajuntament (Plaça major, 4) de 9 a 14 hores els
dilluns, dimarts, dijous i divendres, i de 16 a 20 hores els dijous.
─ Transferència, a qualsevol entitat bancària en el compte bancari núm. ES41 2100
8113 5122 0004 9688 de CaixaBank.

DATA I SIGNATURA
Beuda,

de

de 2018

El sol·licitant o el seu representant legal,

Declaro sota la meva responsabilitat:
Que en cas d’actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per a tramitar
aquesta sol·licitud – autoliquidació – declaració responsable i rebre, si escau, les corresponents
comunicacions i/o notificacions.
Que les dades consignades en aquesta sol·licitud – autoliquidació i declaració responsable són
certes i que estic obligat/da a comunicar qualsevol variació que pugui produir-se d’ara en endavant.
Que autoritzo a l’Ajuntament a verificar les dades consignades en aquesta sol·licitud –
autoliquidació i declaració responsable.

RÈGIM DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE PRÉSTEC DE LA BIOTRITURADORA
1.- La persona sol·licitant del servei de préstec, o el seu representant, omplirà degudament i signarà el
model normalitzat de sol·licitud – autoliquidació i declaració responsable que es troba telemàticament a
disposició de tots els interessats a la seu electrònica de l’Ajuntament, a l’adreça http://www.beuda.cat/seuelectronica/, o en paper a les dependències municipals, plaça major, 4 en horari d’atenció al públic (de 9 a
14 hores els dilluns, dimarts, dijous i divendres, i de 16 a 20 hores els dijous).
2.- Per fer efectiu el préstec, caldrà prèviament que la persona sol·licitant hagi presentat correctament la
sol·licitud – autoliquidació i declaració responsable, així com també hagi efectuat el pagament del servei i
dipositat la fiança.
3.- El responsable de l’Ajuntament entregarà la biotrituradora a la persona sol·licitant, a l’hora prèviament
convinguda, entre les 7 i les 13 hores de dilluns a divendres no festius.
4.- A partir de l’entrega, la persona sol·licitant serà responsable del seu ús, manteniment i custòdia fins el
moment en què el responsable de l’Ajuntament reculli la biotrituradora a l’hora prèviament convinguda. Així
mateix, la persona sol·licitant assumeix els danys que es puguin ocasionar a tercers durant el seu ús i
custòdia i, en cas de patir un accident ell mateix no reclamarà cap responsabilitat a l’Ajuntament, assumint
totes les conseqüències.
5.- La persona sol·licitant haurà de tenir la biotrituradora en un lloc ben resguardat o controlat quan no
l’utilitzi, per tal d’evitar-ne l’abandonament i possibles robatoris.
6.- El responsable de l’Ajuntament recollirà la biotrituradora l’endemà de l’últim dia de préstec, a l’hora
prèviament convinguda, entre les 7 i les 13 hores de dilluns a divendres no festius.
7.- Quan es retorni la biotrituradora, la persona sol·licitant-usuària, o el seu representant, haurà d’omplir
degudament i signar el model normalitzat de declaració de conformitat amb el retorn i comunicació
d’incidències. Per tal de fer-se efectiva la devolució de la fiança dipositada, serà necessària la presentació
d’aquesta declaració i la constatació per part del responsable de l’Ajuntament que la biotrituradora es
retorna en bon estat de funcionament i amb tots els elements lliurats (l’equip de protecció, el joc de cunyes
i el joc de claus).
En el cas que el responsable de l’Ajuntament constati que la biotrituradora es retorna en mal estat i la
persona sol·licitant-usuària, o el seu representant, no hi estiguin d’acord, podran presentar al·legacions per
escrit, i l’Alcaldia resoldrà si procedeix la incautació de la fiança dipositada i en determinarà el seu import.
8.- L’Ajuntament entregarà la biotrituradora amb el dipòsit ple de gasolina súper-98, i l’usuari la retornarà
també amb el dipòsit ple. Tanmateix, si l’usuari prefereix no omplir el dipòsit, haurà d’abonar en el moment
de retornar-la l’import de 10,00 euros.
9.- L’Ajuntament es reserva el dret de limitar la durada del préstec de la biotrituradora en èpoques de
molta demanda d’usuaris, per tal de satisfer a totes les sol·licituds. Tanmateix, no s’estableix límit de
nombre de sol·licituds per persona l’any, sempre que no impedeixi el préstec per altres persones.
Avís legal
I. D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, l’informem que les dades personals facilitades s’incorporaran a fitxers propietat de l’Ajuntament de Beuda necessaris
per a la realització del tràmit sol·licitat. Les dades facilitades només seran cedides en els supòsits previstos legalment. En
qualsevol moment, si ho desitja, pot exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, adreçant una comunicació
escrita a l’Ajuntament, plaça major, 4 codi postal 17850 de Beuda.
II. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació consignada en aquest document
determina la impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret des del moment en què es tingui constància d’aquest fet, sense
perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquin, de conformitat amb el disposat en l’article 69.4 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques.
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