Vallcanera
recicla porta a porta
DIRIGIT ALS RESIDENTS O LLOGATERS ACTUALS
NO LLENÇAR AQUESTA CIRCULAR
ES NECESSITA PER RECOLLIR EL VOSTRE KIT DE RECICLATGE
Benvolguts veïns i veïnes,
Ha arribat l’hora de començar el nou model de recollida de residus que us vam anunciar
aquest estiu.
El dissabte 6 de febrer es retiraran tots els contenidors del carrer i el dilluns 8 de febrer
s’iniciarà el servei de recollida amb el nou sistema Porta a Porta.
Per poder dipositar els vostres residus amb aquest nou sistema de recollida és imprescindible
que totes les llars disposeu del vostres cubells reglamentaris.
Per altra banda també se us farà entrega d’una clau d’accés a l’àrea d’emergència de
contenidors, que només es podrà utilitzar en aquelles ocasions que no us pugueu adaptar
als horaris del porta a porta. Aquesta clau us servirà també com a targeta identificadora
per utilitzar la deixalleria municipal (substituint l’antiga targeta codificada que algunes
llars ja teniu). I, com a sistema d’obertura dels recintes, també es pot utilitzar l’App per a
mòbil Komtainer (les claus d’accés a aquest sistema també seran lliurades amb el kit de
reciclatge).

DIES DE RECOLLIDA DELS KITS DE RECICLATGE
Centre Cívic de Vallcanera
M AT I N S

TA R D E S

Dijous 14 de gener. De 10 a 13 h

Dimecres 13 de gener. De 17 a 20.30 h

Dissabte 16 de gener. De 10 a 13 h

Dijous 14 de gener. De 17 a 20.30 h

Divendres 22 de gener. De 10 a 13 h Divendres 15 de gener. De 17 a 20.30 h
Dissabte 23 de gener. De 16 a 19 h

Per tal de mantenir en tot moment l’aforament màxim autoritzat, demanem a les persones
que disposeu del matí lliure hi acudiu en aquesta franja horària. Només podrà entrar al lloc
de repartiment un únic representant per habitatge.

Atenció ciutadana

Un cop començat el servei disposareu d’una oficina d’atenció al públic al pati de darrera de
l’Ajuntament.
De 9 de febrer a 20 de febrer: dilluns, divendres i dissabte de 10 a 12 h i dimarts i dijous de
18 a 20 h
De 22 de febrer a 10 de març: dilluns i dissabte de 10 a 12 i dimarts de 18 a 20 h.

INFORMACIÓ CAMPANYA

637 330 969 | www.laselvarecicla.cat | laselvarecicla@noraselva.cat

IMPRESCINDIBLE Portar aquesta circular amb el qüestionari del darrere omplert

Vallcanera
recicla porta a porta
FORMULARI PER LLIURAR EMPLENAT AL PUNT DE REPARTIMENT
Adreça i núm bústia
Referència cadastral de la vivenda*
*Imprescindible en el cas que l’adreça impresa sigui errònia o no aparegui. A banda d’anotar el número cal presentar, en paper o fotografiat
al mòbil un document on aparegui la referència cadastral, (com pot ser el rebut de l’IBI).

Número de deixalleria de la targeta antiga (qui en disposi)

Resident major d’edat que representa el domicili i serà titular de la nova clau electrònica lliurada
Nom i cognoms

NIF

Telèfon

Correu electrònic

En qualitat de
Llogater/a
Propietari/a

Declaració de responsabilitat

Declara el seu compromís de fer un correcte ús dels serveis
municipals de recollida de residus i la deixalleria.
Declara que ha estat informat de l’ús i el destí de les dades
personals facilitades d’acord amb allò que estableix la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades
de caràcter personal.
Declara la seva voluntat d’informar de qualsevol error en
les dades i a mantenir actualitzades les dades associades al
titular.
declara el compromís de
Així mateix, en cas de trasllat,
deixar la clau electrònica al mateix habitatge i a notificar el
canvi al servei de recollida de residus comarcal NORA S.A
872 012 018 laselvarecicla@noraselva.cat
D’acord amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us comuniquem
que les dades introduïdes en aquest formulari, s’incorporaran al
fitxer “usuaris de serveis ambientals”. L’òrgan responsable del fitxer
és el Consell Comarcal de la Selva, qui implementa les mesures

de seguretat corresponents. Les dades que se sol•liciten són les
estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la realització
del corresponent tràmit administratiu o bé la inscripció demanada.
El titular consent expressament el tractament de les seves dades, bé
sigui per via postal, telefònica o electrònica amb la finalitat de què el
Consell Comarcal pugui atendre els objectius indicats amb destinació
al servei que sigui el competent per a la seva resolució. Només
rebreu comunicacions per correu electrònic o per via d’un altre mitjà
de comunicació equivalent quan el procediment administratiu així
ho requereixi o bé en cada cas en què ho indiqueu expressament.
A la vegada us informem que el consentiment anteriorment atorgat
és revocable i podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació,
cancel•lació i oposició adreçant-vos a les oficines del Consell
Comarcal de la Selva.

Signatura, lloc i data

Autorització que reculli l’equip de reciclatge una persona diferent de la titular anterior
Autorizo a (Nom i cognoms)

Amb NIF

En qualitat de
altra persona resident al meu domicili

No resident

Es considera vàlida la signatura anterior.

COMPOSTATGE

Si està interessat/da en rebre compostador de l’ajuntament (sota fiança retornable a dos anys de 20-40 €) i amb accés a
descompte sobre la taxa d’escombraries. Demana ser informat/da quan es faci aquesta campanya

A emplenar pel servei
CAM

FORM

VI

CLAUER

FV

Titular

