FORMULARI D’ALTA
RECOLLIDES EXTRES
COMERCIALS
Per donar-vos d’alta en algun dels serveis de recollides extres cal que ompliu aquest formulari i l’entreu per instància genèrica
a través de la seu electrònica del Consell Comarcal: https://www.seu-e.cat/ca/web/ccgirones. Cal adjuntar amb el formulari
els següents documents: 1—Certificat o rebut que acrediti la titularitat de dades bancàries. 2—NIF de l’empresa.
Les altes i baixes al servei únicament es poden fer els mesos de novembre i maig i seran per tot el semestre.
DADES DE L’ACTIVITAT
Nom fiscal
NIF
Adreça
Municipi
Nom i cognom del titular
Correu electrònic
Telèfon
Codi de generador

DADES BANCÀRIES

ORDRE DE DOMICILIACIÓ – SEPA

Número de compte amb IBAN
Nom del titular
NIF

Lloc

Data

Signatura
Mitjançant la signatura d'aquest formulari d'ordre de domiciliació, AUTORITZA AL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS a enviar les ordres a la seva entitat financera i carregar al seu compte els imports que
corresponguin d'acord amb la inscripció rebuda

AVÍS DE PROTECCIÓ DE DADES
Informem que les dades personals proporcionades pels sol·licitants seran tractades pel Consell Comarcal del Gironès en qualitat de Responsable del tractament, amb finalitats de gestió del servei de menjador
escolar, registre, valoració i atorgament de les sol·licituds i informació a les persones sol·licitants. El tractament de les dades es fonamenta en el compliment d’obligacions legals. Es poden exercir els drets
d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, limitació del tractament adreçant-se al Consell Comarcal del Gironès. Es pot consultar més informació sobre protecció de dades al següent enllaç
https://www.girones.cat/politica-de- proteccio-de-dades/

SELECCIONA EL SERVEI A CONTRACTAR
MUNICIPIS I NUCLIS MODEL A.
Bescanó, Bordils, Cervià de Ter, Flaçà, Fornells de la Selva, Juià, Llambilles, Quart,
Sant Gregori, Sant Joan de Mollet, Sant Julià de Ramis i Medinyà i Sarrià de Ter

RESTA

Marqueu amb una creu el servei sol·licitat. Podeu sol·licitar la recollida dels contenidors
que vulgueu independentment del número de contenidors de què disposeu

DIA DE RECOLLIDA

FREQÜÈNCIA

IMPORT — Sense el 10% d’IVA

IMPORT SEMESTRAL PER
CONTENIDOR — Sense el 10% d’IVA.

Dilluns matí

Setmanal

Bujol de 120 litres
12,73 € / setmana
Bujol de 240 litres
14,55 € / setmana
Bujol de 360 litres
16,36 € / setmana
Bujol de 1100 litres
27,27 € / setmana
Bujol de 120 litres
12,73 € / cada dos setmanes
Bujol de 240 litres
14,55 € / cada dos setmanes
Bujol de 360 litres
16,36 € / cada dos setmanes
Bujol de 1100 litres
27,27 € / cada dos setmanes

330,98 €/semestre

A partir de les 10 h

Divendres matí
A partir de les 10 h

Quinzenal
Altern les setmanes que no
hi ha recollida domèstica

RECICLABLES
FRACCIÓ

Vidre

DIA DE
RECOLLIDA

FREQÜÈNCIA

Dilluns matí

Divendres matí

A partir a partir de les 10 h

Orgànica

UNITATS DE
CONTENIDORS
A RECOLLIR

378,30 €/semestre
425,36 €/semestre
709,02 €/semestre
165,49€/semestre
189,15 €/semestre
212,68 €/semestre
354,51 €/semestre

IMPORT — Sense el 10% d’IVA.
El preu del servei és únic, no va en
funció del volum sol·licitat

IMPORT SEMESTRAL
PER CONTENIDOR

Setmanal

11,82 € / setmana

307,32 €/semestre

Quinzenal

11,82 € / cada 2 setmanes

153,66 €/semestre

Sense el 10% d’IVA

Setmanal

11,82 € / setmana

307,32 €/semestre

Dilluns tarda

Setmanal

11,82 € / setmana

307,32 €/semestre

A partir a partir de les 13.30 h

MARCA
AMB
UNA X

UNITATS DE
CONTENIDORS
A RECOLLIR

Altern les setmanes que no
hi ha recollida domèstica

Divendres tarda

A partir a partir de les 13.30 h

Paper i cartró

MARCA
AMB
UNA X

Marqueu amb una creu el servei sol·licitat. Podeu sol·licitar la recollida dels contenidors
que vulgueu independentment del número de contenidors de què disposeu

A partir a partir de les 10 h

Vidre

El preu del servei va en funció del
volum sol·licitat

MUNICIPIS I NUCLIS MODEL B.
Aiguaviva, Campllong i urbanitzacions de Bescanó

RESTA

Marqueu amb una creu el servei sol·licitat. Podeu sol·licitar la recollida dels contenidors
que vulgueu independentment del número de contenidors de què disposeu

DIA DE RECOLLIDA

FREQÜÈNCIA

IMPORT — Sense el 10% d’IVA.
El preu del servei va en funció del
volum sol·licitat

IMPORT SEMESTRAL PER
CONTENIDOR — Sense el 10% d’IVA

Dilluns matí

Setmanal

Bujol de 120 litres
12,73 € / setmana
Bujol de 240 litres
14,55 € / setmana
Bujol de 360 litres
16,36 € / setmana
Bujol de 1100 litres
27,27 € / setmana

330,98 €/semestre

A partir de les 10 h

RECICLABLES
FRACCIÓ

Vidre
Paper i cartró

MARCA
AMB
UNA X

UNITATS DE
CONTENIDORS
A RECOLLIR

378,30 €/semestre
425,36 €/semestre
709,02 €/semestre

Marqueu amb una creu el servei sol·licitat. Podeu sol·licitar la recollida dels contenidors
que vulgueu independentment del número de contenidors de què disposeu

IMPORT — Sense el 10% d’IVA.
El preu del servei és únic, no va
en funció del volum sol·licitat

IMPORT SEMESTRAL
PER CONTENIDOR

Setmanal

11,82 € / setmana

307,32 €/semestre

Setmanal

11,82 € / setmana

307,32 €/semestre

DIA DE
RECOLLIDA

FREQÜÈNCIA

Dilluns matí
Dilluns matí

A partir a partir de les 10 h

A partir a partir de les 10 h

Sense el 10% d’IVA

MARCA
AMB
UNA X

UNITATS DE
CONTENIDORS
A RECOLLIR

