
Ajuntament
de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona

T. 936 39 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

Declaració de

residus comercials/petits industrials

Full 1/2

*Camps obligatoris

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de protecció de dades , us informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades 
responsabilitat de l’Ajuntament de Begues , les dades seran  utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació , supressió , portabilitat, limitació o oposició i  a retirar el consentiment, si s’escau,  mitjançant la remissió d’un escrit al Delegat de protecció de dades per 
correu postal a Av. Torres Vilaró, 4. 08859 Begues (Barcelona) o dirigint-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Begues 
www.begues.cat. Tanmateix teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.

Emplaçament activitat

Nom comercial ______________________________________________________________________________________________

Adreça* __________________________________________________________________________________________________

Telèfon  _______________________  Adreça electrònica _____________________________________________________________

Persona de contacte  ________________________________________________   Càrrec ___________________________________

Dades fiscals

Empresa o representant legal  _________________________________________________________   NIF ______________________

Adreça* __________________________________________________________________________________________________

Telèfon  _______________________  Adreça electrònica _____________________________________________________________

Persona de contacte  ________________________________________________   Càrrec ___________________________________

Dades de l’activitat

Breu descripció de l’activitat desenvolupada:

Superfície activitat ________________ m2

Grup _________________________ (a completar per l’administració)
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Gestió de residus

Observacions

Te capacitat d’emmagatzematge de residus especials?             Sí             No

Marqui els residus que produeix la seva activitat:

   Vidre         Paper         Restes vegetals de poda

   Envasos       Rebuig         Altres

   Cartró        Matèria orgànica

Gestió pròpia a travès d’empreses contractades per la pròpia activitat?             Sí             No

En cas afirmatiu, fracció residual i quantitat gestionada: ______________________________________ kg/any

Utilització de la deixalleria?             Sí             No

En cas afirmatiu, cada quan l’utilitza: ________________________________________

                    

Begues,               d                                               de 20                      Signatura,
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