
 
 

Sol·licitud adhesió a la campanya Alella Redueix 

Sol·licitant 

 Nom i cognoms  __________________________________________________  DNI  ____________  

 En representació de  __________________________________________________  DNI _____________  

Adreça de notificació  _____________________________________________________________________  

 Població  __________________________________________________  CP ______________  

 Telèfons  ____________________ email  __________________________________________  
 

Dades de l'establiment 

 Nom establiment  ____________________________________________________________________  

 Emplaçament  ____________________________________________________________________  
 

 
Com a responsable de l'establiment, em comprometo a 
 
- Emmagatzemar en contenidors propis estandarditzats i degudament identificats amb el nom de l'establiment 

els residus derivats de l'activitat econòmica de la qual sóc responsable. 
 
- Coordinar amb els serveis de recollida municipal l'aportació d'aquests contenidors a la via pública d'acord amb 

els horaris de recollida de cada fracció i la seva retirada un cop efectuat el buidatge. 
 
- Permetre les inspeccions que els Serveis Tècnics Municipals considerin oportunes en matèria de residus. 

 
 
Sol·licito l'adhesió de l'establiment a la campanya Alella redueix. 

 
 
 
 

 

 
Dia / Mes / Any Signatura 

 
 
 
 
 

Declaro  responsablement  que  com  a  representant  legal,  disposo  de  tots  els  poders  necessaris  per  a  tramitar  aquest  document  i  
rebre,  si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions. 

 
Poden adherir-se a la campanya les activitats de bars, cafeteries, restaurants, hotels, hostals, residències, escoles i escoles bressol amb menjador, 
supermercats, carnisseries i establiments de venda de queviures. 

L'informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals sobre el compliment dels compromisos adquirits permetrà gaudir d'una bonificació del 66,6% 
de la taxa de residus. L'incompliment dels compromisos adquirits suposarà la pèrdua de la bonificació. 

Només tenen dret a gaudir d'aquesta reducció de la quota els contribuents que efectuïn el pagament de la taxa en període voluntari. 

 
 

Sr. Alcalde de l'Ajuntament d'Alella 
 

Plaça de l'Ajuntament, 
1 08328 Alella 
T. 93 555 23 39 
F. 93 540 03 28 
ajuntament@alella.cat 
www.alella.cat 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, us informem que les dades facilitades s'incorporaran en el fitxer automatitzat per a  la 
gestió de les funcions pròpies de l'Ajuntament, i només es cediran a tercers en els casos i  en les 
condicions previstes legalment. El responsable del fitxer és l'Ajuntament d'Alella, on us podreu 
dirigir per a exercir el vostre dret d'accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades 
personals o formular oposició al seu tractament mitjançant comunicació escrita. 
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