REGISTRE ENTRADA

Adhesió al servei de recollida, tractament i
eliminació de residus urbans

Número:
Data:

Dades sol·licitant
Nom i cognoms

NIF

Domicili per a notificacions
Població

Plaça de l'Ajuntament, 8 · 08670 NAVÀS · NIF P-0814000-F · Tel 93 839 00 22 · Fax 93 839 01 96 · navas@navas.cat · www.navas.cat

Codi postal

telèfon

adreça electrònica

Dades representant
Nom i cognoms

NIF

Adreça
Població
Codi postal

telèfon

adreça electrònica

SOL·LICITO:
1.
2.

ADHERIR-SE a la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans que porta a terme
l'Ajuntament de Navàs, com a titular de l'activitat de , situada a, ______________________________ generadora de residus
comercials assimilables als municipals
Que als afectes d'aquesta ADHESIÓ, sigui donat/da d'ALTA al Padró Fiscal corresponent, en qualitat de subjecte passiu,
Recollida selectiva: paper, cartró, plàstic, vidre, piles, etc.
Recollida fracció orgànica.
Recollida de residus de rebuig.
Servei de deixalleria.
Altres: ________________________________________

FETS I MOTIUS EN QUÈ ES BASA LA SEVA PETICIÓ
1.

Donar compliment a allò que disposa l'article 10.3 de l'Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per la prestació dels
serveis de neteja viària, recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans de l'Ajuntament de Navàs.

2.

Necessitar de disposar d'aquest servei de recollida de residus, per tal de complimentar els requisits de la llicència municipal
de _________________________________________ (núm. de llicència ____________).

3.

Qualsevol modificació de l'activitat o de les dades de la prestació del servei objecte d'adhesió seran comunicades
oportunament a l'Ajuntament, als efectes legals oportuns.

DOCUMENTACIÓ ANNEXA: DECLARO:
1.- DNI/CIF/NIE
2.- _________________
3.- _________________

1.

Que estic obligat/ada a comunicar a l’Ajuntament de Navàs qualsevol variació que
pogués produir-se d’ara endavant i a facilitar tota la informació que em sigui requerida,
d’acord amb la normativa vigent.

3.

Que autoritzo a l’Ajuntament de Navàs a efectuar la consulta de les dades
assenyalades a les corresponents administracions, per tal de poder realitzar els tràmits
corresponents per dur a terme la seva sol·licitud

4.

Que vull rebre de forma electrònica les comunicacions, notificacions, requeriments i
qualsevol altre document administratiu de la Corporació Municipal de Navàs, que estigui
relacionada amb aquesta sol·licitud i/o de l’expedient de què porti causa d'acord amb
l'article 28,2 de la llei 11/2007, de 22 de juny, fent constar he llegit i accepto les condicions
assenyalades en el revers d'aquesta instància

4.- _________________
5.- _________________

Navàs,

de

La persona interessada

Que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud

2.

de 20

D’acord amb la Llei 11/2007, de 22 de juny,
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics, el servei responsable realitzarà les
consultes de dades als fitxers propietat de
l’Ajuntament
de
Navàs
que
siguin
necessàries per a la tramitació i resolució
d’aquesta instància

Avís Legal:
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D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem
que les dades de caràcter personal incloses en aquest formulari són de caràcter obligatori d’acord amb l’article 70 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú.
Les vostres dades s’incorporaran al fitxer Expedients i Procediments Municipals del qual és titular l’Ajuntament de
Navàs i seran tractades sobre la base de la política de confidencialitat de l’entitat, i seran objecte de tractament per a
l'exclusiva finalitat de gestió i tramitació dels expedients competència de l'Ajuntament. d’acord amb el que estableixen
els articles 151 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals.
Les seves dades personals també seran objecte de tractament per la unitat administrativa a qui correspon el
coneixement i gestió de l’assumpte, amb les mateixes garanties esmentades per al seu tractament en el Registre i
d’acord amb la Política de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Navàs, i de la qual cosa vostè serà informat quan se
l’adreci la primera comunicació/notificació relativa a l’expedient.
Les seves dades personals no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre
consentiment o si no ho autoritza una llei.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant escrit presentat a qualsevol dels
registres d’entrada de l’Ajuntament i adreçat a l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) situada a la Plaça de l'Ajuntament,
10 bxs. de Navàs (08670), indicant clarament en l'assumpte: tutela de drets LOPD

Condicions del servei de notificacions electròniques:
L'acceptació d'aquestes condicions comportarà el consentiment de la persona interessada per rebre per mitjans
electrònics qualsevol notificació amb efectes jurídics que es pugui derivar d'aquest procediment.
Les notificacions electròniques es dipositaran a la seu electrònica d'aquest ens. Per a l'accés al seu contingut caldrà la
identificació i autenticació de la persona interessada mitjançant signatura electrònica generada per algun dels certificats
electrònics reconeguts classificats per l'Agència Catalana de Certificació amb un nivell 3 o superior
(http://www.catcert.cat/web/cat/3_5_certificades.jsp).
El sistema de notificacions electròniques adreçarà a la persona interessada, correus electrònics i/o missatges SMS
informant-lo del dipòsit de la notificació, sempre que hagi indicat a la sol·licitud una adreça de correu electrònic i un
número de telèfon mòbil per a rebre informacions relacionades amb la seva petició.
De conformitat amb l'article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics,
transcorreguts 10 dies des del dipòsit de la notificació sense que s'accedeixi al seu contingut, aquesta es considerarà
rebutjada, i per tant, es tindrà per efectuat el tràmit i es continuarà el procediment.

