COMÚ D'ORDINO

Sol·licitud d'adquisició de contenidor
Xalet

Edifici

Local comercial

Hotel

Bar-Restaurant

1. Persona que sol·licita
Nom i cognoms o raó social:
Carrer:

Edifici:
Escala:

Bloc:

Pis/porta:

Població:

Telèfon/fax:

Entitat bancària i sucursal:

Núm. de compte:

Representant legal:
Nom de la persona de contacte:
Adreça:

Telèfon/fax:

2. Contenidors
Contenidor per escombreries sense tanca

Capacitat:

litres,

unitats:

Contenidor per vidre amb tanca

Capacitat:

litres,

unitats:

Contenidor per envasos sense tanca

Capacitat:

litres,

unitats:

Contenidor per paper sense tanca

Capacitat:

litres,

unitats:

Adreça d'ubicació de/ls contenidor/s:

3. Data i signatura
Ordino,

d

T3-031, v05-2007

Signatura de la persona que sol·licita

de

Informació complementària
1. Els usuaris dels contenidors estan obligats a mantenir-los en correcte estat de conservació i desinfectar-los periòdicament.
2. Els contenidors s'han de dipositar a la via pública entre les 21h i les 5.30h del dia següent.
3. Els contenidors han d'ésser retirats de la via pública tant aviat com s'hagi efectuat el servei de recollida. Els contenidors s'han de
guardar en locals adequats.
4. La recollida de vidre s'efectua un cop a la setmana, els dijous, els contenidors s'han de deixar al carrer a partir de les 7 del matí i
retirar-los un cop s'hagi fet la recollida.
5. La recollida d'envasos s'efectua dos cops per setmana, dilluns i dijous, els contenidors s'han de deixar al carrer a partir de les 7 del
matí i retirar-los un cop s'hagi fet la recollida.
6. La recollida de cartro i paper es fa durant la setmana de dilluns a divendres, els contenidors s'han de deixar al carrer a partir de les
5 del matí i retirar-los un cop s'hagi fet la recollida.
7. Si el representant actua en nom d’una altra persona, ha de presentar còpia dels poders degudament certificada, testimoniada
o legitimada,notarial o administrativament, que l’autoritzi a efectuar el tràmit.

Legislació aplicable
Ordinació núm. 1 d'higiene pública i protecció ambiental i ecològica de data 23 de juliol del 2002, publicada al BOPA núm. 58 de
l'any 14
Ordinació de preus públics vigent a la parròquia d'Ordino.
Als efectes del que preveu la Llei 15/2003, de protecció de dades de caràcter personal, del 18 de desembre, s'informa que les dades que
ens faciliteu s'incorporaran al fitxer informatitzat del Comú d'Ordino, titular i responsable del mateix; que prendrà mesures necessàries
per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, certificació, oposició i supressió, sempre que
la legislacióvigent no disposi el contrari a l'adreça de correu electrònic tramits@ordino.ad o be directament al Servei de Tràmits de l'edifici
administratiu del Comú, plaça major núm.3, Ordino.

