
Dades sol·licitant
Nom i cognoms o raó social NIF/NIE/CIF

Dades representant
Nom i cognoms o raó social NIF/NIE/CIF

Apoderament-representació
Document Notari Protocol Data

S'adjunta document

El document ja ha estat presentat a l'ajuntament en data

l'expedient administratiu objecte d'aquesta sol·licitud

Dades de contacte a efectes de notificacions Sol·licitant Representant

Tipus de via Nom de la via Núm. Pis Porta

Codi Postal Població Província

Telèfon  Mòbil Fax Correu electrònic

Habitatge 

Propietari 

Llogater

He estat bonificat/da l'any 

Sí

No

Horaris d'inspecció (de dilluns a divendres de 08:00 a 20:00 hores)

Documentació adjunta

Rebut d'escombraries domiciliàries de l'any

Ripoll,

Regulació exercici drets previstos a la Llei 15/99 (LOPD)                                                                                                         

17500 RIPOLL- Adreça Postal: Plaça Ajuntament, 3

Tel. (972)71 41 42-Fax (972)70 36 16-Núm. Registre Entitat Local 1714790004-NIF P-1715600-A

Sol·licitud programa de bon comportament ciutadà en la separació de residus 
urbans

, i AUTORITZO a la seva consulta i incorporació en

Assenyaleu dies i hores de disponibilitat per tal que els inspectors vinguin a fer la visita 
corresponent

Amb la signatura d'aquest document ACCEPTO les bases de participació en el programa de bon comportament del ciutadà en la separació 
de residus urbans, i DECLARO de forma expressa conèixer el contingut de les bases reguladores del programa així com de les obligacions 
que es deriven del mateix. 

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats del propi Ajuntament, d'acord amb la legislació o normativa vigent 
en cada cas. L'Ajuntament garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la 
implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades. Exercici de drets d'accés, 
cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99 LOPD. Per l'exercici d'aquest drets, l'interessat pot dirigir-se a 
l'adreça indicada de l'Ajuntament de Ripoll.
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