
El següent justificant juntament amb tots els justificants que es tinguin de l’any en curs hauran 
de ser entregats mitjançant instància genèrica durant el mes de desembre a l’Ajuntament 
d’Altafulla. A continuació s’indica com es podrà realitzar l’entrega en format digital i en format de 
paper. 

En format digital: 

• A través del tràmit online Instància genèrica . Possibles sistemes d'identificació digital:
idCatMòbil, Certificat digital (idCat, DNIe, etc) o Cl@ve.

• A través del Registro Electrónico de l'Administració General de l'Estat. Requereix identificació 
amb Certificat digital o sistema  Cl@ve. En aquest enllaç trobareu un breu manual d'ús.

A tenir en compte: Independentment de l'opció escollida, si sol·liciteu rebre les 
notificacions relacionades amb aquesta instància electrònicament, l'avís de 
disposició de la notificació electrònica a la bústia, així com qualsevol altra 
comunicació relacionada amb la petició, es farà només per correu electrònic. 

En format paper, emplenant el model d'instància genèrica de l'Ajuntament d'Altafulla i 
presentant-la a l'Ajuntament per un d'aquests canals: 

• De format presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, de dilluns a divendres, de 09:00h a
14:00h del matí.

• Per correu certificat postal a la direcció: Ajuntament d’Altafulla, Plaça del Pou 1, 43893.
ALTAFULLA

Informació a complementar per l’interessat: 

Nom i cognoms DNI/Passaport/NIF/NIE 

Adreça de notificació 

Codi Postal Municipi 

Telèfon Correu electrònic 

https://www.seu-e.cat/es/web/altafulla/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
https://www.seu-e.cat/documents/2264907/3457177/Registro+Electr%C3%B3nico+AGE+-+manual+%C3%BAs/83692a0f-c4f2-4841-b8af-40d3915f36fa


Indicar en la següent taula l’habitatge al que es vol aplicar la tarifa reduïda regulada a l’annex de 
l’Ordenança Fiscal número 13 reguladora de la recollida domiciliària d’escombraries o residus 
sòlids urbans. 

 

Adreça (incloure adreça amb escala, pis porta) 
 
 
Codi Postal 
 
 

Municipi 
 

 

L’empresa Fomento de Construcciones y Contratas amb CIF A28541639 que és l’empresa 
encarregada de la gestió de la deixalleria de Torredembarra ubicada a T-214, 26, codi postal 
43830 del municipi de Torredembarra, Província de Tarragona, fa constar que en l’entrega de 
residus per part de la persona indicada a la part superior de l’escrit es compleixen els següents 
requisits: 

1. Les aportacions de residus tenen un pes mínim de 5 Kg (pes total conjunt de tots els 
residus aportats). 
 

2. L’aportació de residus no és divisible, de manera que només podrà ser assignada a un 
habitatge el seu contingut. 

 
3. La persona que ha fet l’aportació no n’ha fet cap més i en cap altre moment del dia. 

 
4. Les aportacions de residus no són de paper, cartró, envasos de vidre, envasos lleugers, 

roba ni calçat, rebuig ni orgànica. 
 

Data en la que s’ha realitzat l’entrega a la deixalleria de Torredembarra  
 
 

 

Segell de Fomento de Construcciones y Contratas conforme  
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