Carrer Cervantes, 16
17200 Palafrugell
972 613 100
www.palafrugell.cat
oac@palafrugell.cat

SOL·LICITUD DE LLIURAMENT O RETORN DE CONTENIDORS PER A LA RECOLLIDA
DE RESIDUS COMERCIALS
Dades de contacte de la persona que gestiona l’establiment
Nom i cognoms o raó social

DNI/NIF

En representació de

DNI/NIF

Domicili

Població

Adreça electrònica

Codi Postal

Telèfon mòbil

 No vull rebre notificacions electròniques

Dades del local
Nom comercial
Nom i cognoms o raó social de la persona propietària

NIF de la persona propietària

Domicili

Població

Tipus de sol·licitud
 Necessito més contenidors perquè els de què disposo no són suficients
 Vull substituir un contenidor trencat o malmès
 Vull retornar el contenidor per tancament de l’activitat

Contenidors que es sol·liciten
Matèria orgànica
Vidre
Envasos
Cartró

120 litres
 Quantitat:
 Quantitat:






240 litres
Quantitat:
Quantitat:
Quantitat:
Quantitat:

360 litres
 Quantitat:
 Quantitat:






240 litres
Quantitat:
Quantitat:
Quantitat:
Quantitat:






1.100 litres
 Quantitat:
 Quantitat:

Contenidors que es retornen
Matèria orgànica
Vidre
Envasos
Cartró

120 litres
 Quantitat:
 Quantitat:

360 litres
Quantitat:
Quantitat:
Quantitat:
Quantitat:

1.100 litres
 Quantitat:
 Quantitat:

Si els contenidors que es retornen estan trencats o malmesos, indiqueu a on
Tapa


Data i signatura
Palafrugell,

Tanca


Cos


Rodes


A omplir per l’Ajuntament
Data del lliurament
Signatura de l’establiment

Nom i cognoms de l’operari responsable

Dimensions aproximades dels contenidors
Capacitat
120 litres
240 litres
360 litres
1.100 litres

Alçada (cm)
935
1080
1090
1.470

Amplada (cm)
500
580
640
1.370

Fons (cm)
550
730
815
1.115

A omplir per l’Ajuntament
Tipus de contenidor
Matèria orgànica

TAG (codi de 20 dígits)

Vidre
Envasos
Paper

Recordeu
•
•
•

L’ús de contenidors és obligatori per a la recollida de vidre i matèria orgànica.
No és obligatori l’ús de contenidors per al lliurament del cartró i els envasos. Tot i així, l’Ajuntament en
subministrarà segons la disponibilitat.
Els contenidors són propietat de l’Ajuntament i s’han de retornar en el cas de tancament de l’activitat.

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Palafrugell.
Finalitat: Deixar constància de les entrades i sortides dels documents, identificació de persones remitents o destinatàries, còmput de terminis a
efectes de compliment de les obligacions establertes a cada procediment i seguiment de les actuacions.
Legitimació: Compliment d'obligació legal.
Destinataris: Altres Administracions Públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres.
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 Palafrugell.
Trobareu més informació a l'adreça https://seu.palafrugell.cat/politica-de-proteccio-de-dades
Deixar en blanc la sol·licitud

Imprimir la sol·licitud

