Comunicació de la baixa de la taxa de recollida d'escombraries del comerç, la
indústria i les activitats professionals
Permet donar de baixa la taxa per cessament en l’exercici de l’activitat econòmica en el municipi.

QUI EL POT DEMANAR
Persones físiques o jurídiques, comunitats de béns i entitats que ocupin o utilitzin locals situats a les vies públiques en què es presta el servei, a
títol de propietari, usufructuari, arrendatari i precari.

QUAN ES POT FER
En el moment en què es produeix la baixa de l'activitat.

COM ES POT TRAMITAR
Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .
1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.
Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de
l'aplicació.

TRAMITAR
PRESENCIALMENT:
Presenteu la documentació necessària a l'oficina indicada.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Fotocòpia de la declaració de baixa censal, models 036 o 840 presentada prèviament a l'Agència Estatal d'Administració Tributària
(Hisenda).

Oficina d'Atenció Tributària
C. Girona n° 10, 1 pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari:
AVÍS!
A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia al següent enllaç Horari habitual:
Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.

TEMPS DE RESPOSTA
Immediat.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà estimada.
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NORMATIVA APLICABLE

Ordenança fiscal núm. 2.03 Taxa per la recollida d'escombraries del comerç, la indústria i les activitats professionals(NO MODIFICADA)

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:
Oficina d'Atenció Tributària
Telèfon: 010 (gratuït), 900 10 02 77 (Fora de L'Hospitalet)
Horari:
AVÍS!
A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia al següent enllaç Horari habitual:
Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ
Òrgan de Gestió Tributària
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