
               
 

 

 

 

 

SOL·LICITANT 

NOM: COGNOMS: 

DNI: TELÈFON: 

CORREO ELECTRÒNIC: 

 

AUTORITZA A (nom de la tenda/establiment, NIF i matrícula del vehicle): 

 

 

 

 

A TRANSPORTAR I DIPOSITAR EN EL MEU NOM: 

Descripció del residu a dipositar: 

 

 

Indicar l’operació o treball que ha generat el residu: 

 

Quantitat a dipositar (kg) 

 

 

ECOPARC (Instal·lació on es desitja entregar el residu): 

 

 

 

IMMOBLE ON S’HA GENERAT EL RESIDU (Indicar direcció i municipi o referència cadastral): 

 

 

 

Faig constar que aquest servei no implica cap tipus de retribució per a la persona autoritzada, 

ni pel transport, ni per la gestió del residu. 

 

Marcar una de les següents opcions: 

El titular adjunta còpia de l’últim rebut de la Taxa del Tractament de Residus Urbans del 

Consorci. 

El titular autoritza al Consorci a efectuar les comprovacions oportunes en el padró de la Taxa 

de Tractament de Residus Urbans abans de procedir a autoritzar el dipòsit. 

 

 

 

SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ DIPÒSIT DE RESIDU PER TERCER 



               
 

 

 

 

 

 

 

 

El Consorci per a la gestió de residus  Pla Zonal V5 (COR) amb CIF P4600110C i amb domicili en C/ 

Botigues, 21 46800 - Xàtiva, telèfon 962270036 i correu electrònic info@consorciresidus.org, l'informa 

que tractem les dades que ens facilita amb la finalitat de prestar-li el servei sol·licitat. 

Les seues dades es conservaran mentre es mantinga la prestació del servei o durant el temps necessari 

per a complir amb les obligacions legals; no se cediran a tercers excepte en els casos en què existisca 

una obligació legal.  

Vosté té dret a obtindre confirmació sobre si en el Consorci per a la gestió de residus estem tractant 

les seues dades personals, per tant té dret d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, així com el dret 

a limitar el seu tractament i dret de portabilitat.  

En els casos en els quals Vosté sol·licite la limitació en el tractament de les seues dades o s'opose al 

seu tractament, el Consorci per a la gestió de residus només conservarà els mateixos per motius 

legítims o per a la defensa de possibles reclamacions. 

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent direcció: 

https://consorciresidus.sedelectronica.es/privacy.0.1 

En el cas que Vosté no haja sigut satisfet en l'exercici dels seus drets pot presentar la reclamació 

oportuna davant l'Autoritat de Control constituïda a aquest efecte (www.agpd.es). 

 

Firma del sol·licitant 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lloc i data 
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