ACCEPTACIÓ PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA
ACTIVITAT
Nom
Adreça
REPRESENTANT
Nom / Raó social
NIF/NIE/CIF
Adreça
Població

Codi postal

Correu electrònic

Tel. mòbil

 Manifesto que vull rebre la notificació per mitjans electrònics. 1
SOLꞏLICITO
Participar en el servei gratuït de recollida selectiva porta a porta per establiments turístics,
comercials i centres educatius de l’Ajuntament de Malgrat per a les fraccions següents:
 Envasos i embalatges lleugers
 Orgànica
 Paper - cartró
 Vidre
DECLARO
- Que accepto en dipòsit la instalꞏlació d’un contenidor (excepte paper – cartró), propietat
de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, en el nostre establiment.
- Que em comprometo a utilitzar un contenidor exclusiu per la fracció solꞏlicitada i no
abocar en ells cap altre tipus de residu, i a dipositar el de paper-cartró (si s’ha solꞏlicitat)
abans de les 10 h del dia de recollida i a dipositar les caixes de cartró plegades i lligades,
si fos necessari, per a facilitar el transport.
- Que conec que l’acceptació d’aquest servei implica fer la recollida selectiva de la fracció
corresponent. En cas que es detectés per part de l’Ajuntament o de l’empresa delegada
que l’establiment no utilitza el servei, es procediria a retirar el contenidor i aplicar
l’ordenança municipal de residus.
- Que conec que sí l’Ajuntament o l’empresa delegada del servei detectés l’existència de
residus impropis dins dels contenidors, s’avisarà a l’establiment perquè esmeni el
problema el més aviat possible. En cas que es veiés que els abocaments persisteixen
l’Ajuntament deixaria de prestar el servei de recollida a l’establiment en qüestió.
- Que conec que quan es comprovi que el contenidor està deteriorat, brut o trencat, les
despeses per substituir-lo aniran a càrrec del responsable del deteriorament, ja sigui
l’empresa de la recollida o el titular de l’activitat.
Lloc i data
Signatura

Abans de signar llegiu la informació bàsica sobre la protecció de dades del darrera. 2
ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR

INFORMACIÓ
Notificacions electròniques
Si aquesta instància genera una notificació per part de l’Ajuntament, serà obligatòriament
electrònica per a: 1. Les persones jurídiques. 2. Les entitats sense personalitat jurídica. 3.
Les que exerceixin una activitat professional per la qual sigui requisit la colꞏlegiació
obligatòria per als tràmits que realitzin en exercici d’aquest activitat professional. 4. Les que
representin a una persona interessada que estigui obligada a relacionar-se electrònicament.
5. Els treballadors i les treballadores d’aquesta administració, d’acord amb l’art. 14 de la
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, en endavant LPACAP. Els requisits tècnics per rebre una notificació electrònica
es poden consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament.
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Política de protecció de dades
Ajuntament de Malgrat de Mar
Responsable del
C. Carme, 30 (08380 – Malgrat de Mar)
tractament
Tel.: 93 765 33 00 Fax: 93 761 09 93 correu@ajmalgrat.cat
www.ajmalgrat.cat
Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS
Dades de contacte
LOCALS - Diputació de Barcelona.
delegat de protecció de Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta.
dades
Passeig de la Vall d’Hebron, 171 (08035 – Barcelona)
Telèfon: 93 472 65 00 dpd.ajmalgrat@diba.cat
Finalitat del tractament Tramitar la vostra solꞏlicitud.
Dades obligatòries per a la tramitació de la vostra comunicació
per l’exercici de poders públics atribuïts a l’Ajuntament pel
Base jurídica
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei reguladora dels residus.
Les vostres dades poden ser comunicades a d’altres
organismes perquè ho exigeixi una normativa o perquè
Destinataris
l’Ajuntament manté un conveni per a la resolució de la vostra
solꞏlicitud. No seran transferides fora de la Unió Europea.
Podeu accedir a les vostres dades, solꞏlicitar-ne la rectificació o
supressió, oposar-vos al tractament i solꞏlicitar-ne la limitació,
Drets de les persones
enviant la vostra solꞏlicitud a l’adreça de l’Ajuntament o
mitjançant la seva seu electrònica (www.ajmalgrat.cat).
Durant el temps que sigui necessari i en la forma que estableixi
Termini conservació de
el calendari de conservació i eliminació de documentació de
les dades
l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Ajuntament,
Reclamació
mitjançant la seu electrònica (www.ajmalgrat.cat) o per mitjans
no electrònics.

