
 
 
 

Medi Ambient 
 

 
COMPROMÍS PEL RECICLATGE 

 
OBJECTE TRIBUTARI  
 
Titular del rebut 

DNI/CIF Cognoms i Nom / Nom d’Empresa 

  
Telèfon Correu electrònic 

  
 

Adreça CP Població 

   
 
 Referència cadastral                         
 
 
El sotasignat, dades del qual s’especifiquen més amunt, com a usuari/usuària del servei de gestió de 
residus de l’Alta Ribagorça, conscient dels avantatges de reciclar correctament, tant econòmics com 
pel medi ambient, m’acullo al descompte de la taxa de gestió de residus que a aquest efecte ha 
aprovat el Consell Comarcal, i 
 

Em comprometo a: 

 Reutilitzar tot allò que pugui abans de llançar-ho. 
 Reciclar aquells materials que no puguin ser reutilitzats, separant-ne les diferents 

fraccions. 
 Abocar els residus només en els contenidors adients, fent una separació responsable. 
 No deixar cap residu fora dels contenidors o espais habilitats i plegar les caixes de cartró. 
 Realitzar un ús adequat de les minideixalleries. 
 Fer un ús adequat de la deixalleria i de la deixalleria mòbil. 
 

Per tant, Autoritzo el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça a: 

 Incorporar el meu nom en el llistat de persones compromeses amb el reciclatge que estarà 
disponible a la pàgina Web del Consell. 

 Realitzar les tasques de comprovació necessàries amb la finalitat d’assegurar el correcte 
compliment dels compromisos adquirits. 

 
DECLARACIÓ DEL CONTRIBUENT 

Declaro sota la meva responsabilitat que les dades consignades en aquest formulari i en la 
documentació adjunta (si escau) son certes i corresponen a la realitat.  
 

Sign. 

____________________________, ___ de _______________ de 20___ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conforme al que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de 
desenvolupament, l’informem que les dades personals proporcionades són confidencials i passaran a integrar-se en els fitxers 
titularitat del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça amb la finalitat de: 
Gestionar l’adhesió de persones i/o empreses al compromís de reciclar correctament els residus que generen. 
Així mateix li comuniquem que les seves dades no podran ser cedides a tercers sense el seu consentiment exprés, excepte 
que la legislació vigent ho permeti.  
D’altra banda, emplenant aquest formulari vostè ens atorga el seu consentiment per l'enviament de comunicacions 
electròniques informatives de serveis, notícies, esdeveniments i altra informació del nostre ens, bé sigui per correu electrònic, 
postal o fax. Si no vol rebre aquesta informació, marqui la casella amb una x 
En qualsevol cas podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei mitjançant escrit dirigit 
al Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça - Av. Victoriano Muñoz, 48, 25520 El Pont de Suert o a l’adreça de correu electrònic 
lopd@ccar.ddl.net, juntament amb la seva identificació mitjançant el DNI.  

 


