DECLARACIÓ AUTORESPONSABLE:
SOL·LICITUD DE TARGETA D’ACCÉS A L’ÀREA D’EMERGÈNCIA
1. DADES DEL/LA SOL·LICITANT: PARTICULARS/ENTITATS / SOCIETATS
Data:
Nom i cognoms / Entitat-Societat:
DNI / NIF / NIE / CIF:
Representant (només entitats-societats):
Adreça:
Codi Postal:
Telèfon:
Correu electrònic:
Núm. de cubell:
Núm. Targeta d’accés:
2. EXPOSO
• Que no em puc acollir al calendari de recollides del Porta a Porta
• Que compleixo amb algun dels requisits per l’accés a l’Àrea d’Emergència, el/s qual/s manifesto a continuació:
REQUISITS

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

Certificat d’empresa, signat per la Direcció de RRHH o Direcció/Gerència, en el
Treballadors/es per compte d’altri (exclosos
qual es manifesti explícitament que la persona sol.licitant de la targeta té un
autònoms) que treballen durant tot l’any en
contracte laboral vigent amb l’empresa, que el seu horari de treball és en torn de
torn de tarda o torn rotatiu
tarda o rotatiu i on es detalli l’horari de treball de dilluns a diumenge.
Domicilis ubicats fora del nucli de Navàs

Escriptura de propietat/darrer rebut IBI
Contracte de lloguer/darrer rebut lloguer

Famílies amb una 2ona residència fora de Escriptura de propietat/darrer rebut IB
Navàs o campistes de temporada
Contracte de lloguer/darrer rebut lloguer/contracte del camping
Escriptura de propietat//darrer rebut IBI + volant d’empadronament recent de la
Famílies amb una 2ona residència a Navàs seva població de residència
però no residents a Navàs
Contracte de lloguer/darrer rebut lloguer + volant d’empadronament recent de la
seva població de residència
Justificant de comunicació a l’Ajuntament de Navàs de la utilització de l’allotjament
en qüestió per a ús turístic
Altres / Organització d’un acte/esdeveniment (*). Descripció.
Propietaris/es de pisos turístics

(*): Documentació a adjuntar segons supòsit. Consultar a l’Informador/a Ambiental

3. DECLARO
• Que les dades que consten en aquesta sol·licitud són certes.
• Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Navàs.
• Que conec, accepto i em comprometo a complir amb totes les obligacions que se’n deriven en cas de ser beneficiari/a, de
conformitat amb la ordenança reguladora del servei de recollida selectiva de residus del municipi de Navàs.
• Que aportaré tots la documentació requerida per a la concessió de la tarjeta.
4. SOL.LICITO
Que em sigui concedida una tarjeta d’ÚS INDEFINIT REVISABLE per accedir a l’àrea d’emergència de Navàs
Que em sigui concedida una tarjeta d’ÚS PUNTUAL per accedir a l’àrea d’emergència de Navàs
5. CONSIDERACIONS
• La documentació requerida per a la concessió de la targeta, s’ha d’entregar a l’oficina del Porta a Porta en un termini màxim de 15
dies després de la recepció de la targeta.
• El retorn de la targeta d’US PUNTUAL es farà a la oficina del Porta a Porta en l’horari d’atenció al públic a les 24h (particulars) o
48 (entitats/actes) després del seu ús.
• Serà inhabilitada tota targeta no retornada en termini, perduda, malmesa per causes alienes al Porta a Porta i quan se’n faci un
mal ús. L’usuari (particular/empresa/entitat) de la targeta inhabilitada, al demanar una 2ona targeta, haurà de dipositar una fiança
de 10€ en efectiu. Si aquesta 2ona targeta (i següents) s’ha de tornar a inhabilitar, l’usuari perdrà el dret al retorn de la fiança.
Navàs, _____ de/d'________________ de 202_
Signatura del/a sol·licitant

