REGISTRE GENERAL
A omplir per l'Ajuntament

Núm. entrada _____________________
Data ________________ Hora _______
Servei destinatari __________________

COMUNICACIÓ D'UTILITZACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL PER PART D'EMPRESES
Sol·licitant
Nom i cognoms o raó social

DNI/NIF

Representant (quan calgui)
Nom i cognoms o raó social

DNI/NIF

Dades de contacte (si ompliu la casella del representant, les dades de contacte han de ser únicament del representant)
Domicili

Codi Postal

Població

Telèfon

Correu electrònic

Fax

Exposa
Que duu a terme una activitat econòmica donada d'alta a Palafrugell, i que:
No precisa de local per exercir l'activitat
Precisa de local per exercir l'activitat i ha superat la quantitat exempta de tarifa de residus permesa a la
Deixalleria
Demana
Poder fer ús dels serveis de la Deixalleria, d'acord amb l'ordenança de residus i les ordenances fiscals vigents, i que a
tal efecte ha satisfet la quantitat de _____________ euros.
Documentació que cal adjuntar
Còpia del rebut de pagament
Palafrugell,
Deixar en blanc la sol·licitud

Signatura de la persona sol·licitant/representant,
Imprimir la sol·licitud

Aquesta comunicació no serà vàlida sense haver fet efectiu el pagament de l'import destinat a gestió de residus.
La presentació del justificant de pagament és imprescindible per poder accedir als serveis de la Deixalleria Municipal.

Totes les comunicacions i notificacions que practiqui l'Ajuntament es realitzaran únicament a les adreces que constin en les seves bases de dades. En el cas que
aquestes difereixin amb les dades declarades en aquesta sol·licitud es procedirà a la seva actualització.

Les dades que ens facilita s'incorporaran a un fitxer automatitzat creat per l'Ajuntament de Palafrugell per a deixar constància de l'entrada i sortida de documents i
per al seguiment dels tràmits i actuacions de l'exercici de les seves competències i funcions. Les seves dades personals únicament seran comunicades a altres
administracions públiques i persones en els casos previstos legalment, o bé amb el seu consentiment previ. En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets
d'accés, de rectificació, d'oposició i, si és el cas, de cancel·lació, tot adreçant-se a l'Alcalde-President de l'Ajuntament.

Informació complementària
Segons l'article 12è de l'Ordenança Fiscal número 13 (Taxa per la recollida, tractament i eliminació d'escombraries i
altres residus sòlids urbans):
«Per a les activitats econòmiques i/o professionals que no precisin de local, i utilitzin la Deixalleria Municipal,
s'estableixen les tarifes següents:
RESIDU
Poda
Runa (excepte paletes i empreses de
construcció que tributen d'acord amb l'article
12.8 de l'Ordenança Fiscal de Residus)
Fusta
Matalassos
Vidre laminat
Voluminós
Plàstic embalatge
Porexpan (polietilè expandit)
Plàstic dur (cadires, taules de jardí, cubells
d'escombraries domèstiques, etc)

TARIFA
0,07 €/kg
0,09 €/kg
0,05 €/kg
7 €/unitat
0,04 €/kg
0,15 €/kg
0,70 €/m3
0,70 €/m3
0,20 €/kg

La resta d'activitats econòmiques (les que precisen de local) que paguin taxa d'escombraries i que puguin utilitzar la
Deixalleria segons l'Ordenança Reguladora dels Residus de Palafrugell, podran fer servir sense cost la Deixalleria amb
els límits d'entrada següents:
RESIDU
Poda
Runa (excepte paletes i empreses construcció)
Fusta
Matalassos
Vidre laminat
Vidre pla
Voluminós
Residus especials en petites quantitats (REPQ)
Envasos buits que hagin contingut substàncies
perilloses
Residus d'aparells elèctrics i electrònics
Tòners
Piles de botó, alcalines, acumuladors i altres
Làmpades i fluorescents
Plàstic embalatge
Porexpan (polietilè expandit)
Plàstic dur (cadires, taules de jardí, cubells
d'escombraries domèstiques, etc)

QUANTITAT EXEMPTA DE TARIFA
7.500 kg
1.000 Kg
3.000 kg
5 unitats
1.500 kg
7.000 Kg
1.000 kg
Sense límit d'entrada (només
generadors que no disposin de
recollida a través dels SIG – Sistemes
Integrats de Gestió)

45 m3
45 m3
400 Kg

En el cas que se superin els límits, l'activitat podrà continuar utilitzant el servei abonant les tarifes corresponents
segons la taula de preus que consta per a les activitats econòmiques que no precisen de local.»

