Sol·licitud de gots reutilitzables
Empleneu les dades de la persona física o jurídica que formula la sol·licitud i del seu representant, si escau, i aporteu en aquest
cas el corresponent document de representació.

Sol·licitant
Nom i cognoms o raó social:
NIF:
Representant
Nom i cognoms:
NIF:
Dades per a notificacions
A l’atenció de:
NIF:
Adreça:
Municipi:
CP:
D’acord amb la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i altra legislació vigent, AUTORITZO
l’Ajuntament de Vic, en relació amb aquesta sol·licitud, que m’enviï (marqueu el que sigui procedent) comunicacions
mitjançant missatges:
 Al telèfon mòbil:
 A l’adreça de correu electrònic:
 Notificacions a la meva bústia electrònica, accessible a la seu electrònica https://tramits.vic.cat, amb la
identificació prèvia amb idCAT, DNI electrònic o qualsevol altre certificat digital admès per l’Ajuntament.

Esdeveniment
Motiu
Localització de la festa/fira
Dies de préstec

Data

Recollida i retorn de material
Material
Caixes
Gots

Recollida

Retornats

No retornats

Cost a pagar de reposició

15 €/caixa

0€

1 €/got

0€
0€

TOTAL A PAGAR
* La fiança es fa efectiva en el moment de l’entrega dels gots i el valor equival al 50% del total de gots.

Continua al darrere
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Sol·licitud de gots reutilitzables
Condicions mínimes a complir per l’entrega de gots reutilitzables
- Les persones o entitats interessades en la cessió de gots retornables, que posa a disposició l'Ajuntament de
Vic, han d’emplenar les dades esmentades en el present document i han de fer efectiva una fiança equivalent
al 50% de la quantitat de gots que es cedeixin, en el moment de l’entrega .
- El retorn dels gots s’ha d’efectuar com a màxim el segon dia hàbil després de la festa.
- Els gots cedits s’han de retornar tan nets com sigui possible.
- Per assegurar el retorn dels gots en grans esdeveniments festius, es recomana que els organitzadors de l’acte
cobrin un euro a cada consumidor en concepte de fiança. Aquest euro s’ha de retornar al consumidor un
cop hagi tornat el got. En cas de no restitució del got, l’euro de fiança no s’ha de reemborsar.
- L’entitat organitzadora o particular ha de pagar a l'Ajuntament la quantitat d’un euro per got no retornat.
Per qualsevol dubte o aclariment, poseu-vos en contacte amb:
Ajuntament de Vic – Medi Ambient
938862100
mediambient@vic.cat

Signatures
Data de recollida
Signatura de la persona interessada:

Signatura de la persona que fa el lliurament de part de
l’Ajuntament:

Data de retorn
Signatura de la persona interessada:

Signatura de la persona que rep el material de part de
l’Ajuntament:
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EXCM. SR/A. ALCALDE/ESSA DE L’AJUNTAMENT DE VIC
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran
a un fitxer automatitzat, responsabilitat de l’Ajuntament de Vic, per donar resposta a la sol·licitud que heu presentat. També podeu exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals presencialment, mitjançant comunicació escrita amb la fotocòpia del DNI i la documentació
complementària, si escau, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (Carrer de la Ciutat, 1, o carrer Virrei Avilés, 34, de Vic), o bé mitjançant el formulari electrònic que
trobareu a l’apartat dels tràmits de l’Ajuntament: http://tramits.vic.cat.

