Ajuntament
d’Hostalric
P U B L I C O R R EU S Ò PTI M

DIRIGIT ALS RESIDENTS
O LLOGATERS ACTUALS
NO LLENÇAR AQUESTA CIRCULAR
ES NECESSITA PER RECOLLIR EL
VOSTRE KIT DE RECICLATGE

Hostalric
recicla porta a porta
Benvolguts veïns i veïnes,
Ha arribat l’hora de començar el nou model de recollida de residus que us hem estat
anunciant.
El dissabte 17 d’abril retirem els contenidors del carrer i el diumenge 18 d’abril comencem
el nou servei de recollida porta a porta.
Per poder lliurar els vostres residus al servei porta a porta cal que totes les llars disposeu
dels cubells reglamentaris i de la clau d’accés a l’àrea d’emergència, la qual només podrà ser
utilitzada en aquelles ocasions que no us pugueu adaptar als horaris del servei.
Aquesta clau us servirà també com a targeta identificadora quan utilitzeu la nova deixalleria
municipal, que acabem d’inaugurar al polígon Les Pinedes (darrera el Bon Preu).

HORARIS DE REPARTIMENT DE MATERIALS CORRESPONENTS AL VOSTRE CARRER
Al centre cultural Serafí Pitarra
M AT I N S

TA R D E S

Dimarts 13 abril de 10 a 13 h

Dimarts 6 abril de 17 a 20 h

Dimecres 13 abril de 10 a 13 h

Dimecres 7 abril de 17 a 20 h
Dissabte 10 abril de 17 a 20 h

Per tal de mantenir en tot moment l’aforament màxim autoritzat, es disposarà d’un expenedor
de tanda i només podrà entrar al lloc de repartiment un únic representant per habitatge.

Atenció ciutadana UN COP iniciat EL SERVEI

Al centre cultural Serafí Pitarra
Del 19 d’abril al 2 de maig Dimecres de 18 a 20 h i divendres i dissabtes de 10 a 12 h
Del 3 de maig al 23 de maig Dimecres de 18 a 20 h i dissabtes de 10 a 12 h

ACOMIADEM ELS CONTENIDORS

Dissabte 17 d’abril al migdia cercavila amb la Termals, en Muralles i l’Aiguamolls, protagonistes
de la “Crònica del porta a porta de la Selva”. Activitat de petit format adaptada a les normes
sanitàries.

Hostalric
recicla porta a porta
FORMULARI PER LLIURAR EMPLENAT AL PUNT DE REPARTIMENT
Adreça
Referència cadastral de la vivenda*
*Necessària en cas d’incorrecció en l’adreça indicada a la circular. És el codi RC que apareix al rebut de l’IBI.

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

NIF

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.
Així mateix, en cas de trasllat,
declara el compromís de
deixar la clau electrònica i el cubell xipat 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

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

CLAUER

FV

Es considera vàlida la signatura anterior.

RECOLLIDA DE REFORÇ DE FRACCIÓ VEGETAL

El servei pot concedir un contenidor extra de 120 l a les llars
que tenen hort o jardí sota el compromís d’utilitzar-lo de
forma continuada al llarg de l’any. Marcant aquesta casella se
n’indica la necessitat i el compromís.

Titular

