En compliment de la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa l’interessa’t que les dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de l’Ajuntament amb la finalitat de procedir a la sol·licitud realitzada.
Així mateix s’informa la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat a: Ajuntament d’Ascó. Carrer de l’hospital núm. 2 , 43791 Ascó.

AJUNTAMENT D’ASCÓ (Ribera d’Ebre)
STM
INSTÀNCIA PER SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
Dades de la persona sol·licitant
Cognoms

Nom

Domicili. Carrer

núm.

Municipi

pis

Telèfon de contacte

CP.

DNI/NIE

Adreça electrònica:

DEMANO:
Sol·licito la recollida de voluminosos amb els següent elements:
Data recollida:Dilluns.
Adreça de recollida:
Elements a recollir:
ELEMENTS A RECOLLIR

UNITATS

Llits
Matalàs
Sofàs
Mobles
Mobles pesats
Electrodomèstics
Electrodomèstics pesats
Material informàtic
Altres lleugers
Altres pesats

Nota: És un servei pensat per al particular. Les empreses han de tenir el seu propi pla de gestió de residus. No s’admet
en aquest servei la recollida d’elements agrícoles (podes, rama, pells d’ametlla, fems...), runa i olis usats.No esta dintre
d’aquest servei servei el buidat sencer de pisos o locals.Els materials a recollir tindran que estar prèviament a la via
publica.

Autoritzo a l’Ajuntament d’Ascó per a que se m’enviïn notificacions i/o comunicacions per mitjans electrònics*.

Signatura

Data:

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ASCÓ
* Pel que fa a les notificacions electròniques, de conformitat amb l’establert en l’article 56 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la notificació per mitjans
electrònics s'entén rebutjada a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la posada a disposició de la persona interessada o del representant o la representant d'aquesta, han transcorregut deu dies naturals sense accedir-ne al
contingut, o bé cinc dies en els expedients de contractació, llevat que, d'ofici o a instància del destinatari o destinatària, es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.

