
 
 

 
REGISTRE DE PRODUCTORS SINGULARS DE RESIDUS 

   
DADES GENERALS 

Nom de l’establiment: 
Adreça: 
Tipus d’activitat: Telèfon: 
Nom del responsable: DNI: 
Telèfon del responsable: E-mail: 
Període d’obertura: 

 
Sector de recollida de residus: 
Petit productor de residus:  

 
DADES ESPECÍFIQUES 

VOLUM ESTIMAT (L) CONTENIDOR PROPI PRODUCCIÓ  
RESIDUS TEMP. BAIXA TEMP. ALTA SI NO 

PAPER-CARTRÓ     
VIDRE     

ENVASOS     
RSU     

Observacions:  
 
 
 
 
La signatura d’aquest formulari comporta l’entrada en el registre oficial de productors singulars 
de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia i el compromís de complir amb totes les condicions 
exigides a les Ordenances municipals de residus i bans d’alcaldia, així com també les que 
s’esmenten a la part inferior d’aquest document. 
 
Sant Josep de sa Talaia, a  ..................   de ..................................  de 20.......... 
 
 
 
 
Signatura 

 

Condicions: 

1. Tots els productors singulars tenen l’obligatori etat de registrar-se com a tals en el registre ofic ial 
de productors singulars del municipi de Sant Josep de sa Talaia. Només gaudiran del servei especial 
de recollida els productors singulars que figurin e n l’esmentat registre. 
2. Els productors singulars hauran d’estar en posse ssió dels contenidors propis necessaris, 
homologats amb el sistema de recollida i degudament  retolats amb les dades de l’establiment. El 
manteniment i neteja del contenidor serà a càrrec d el titular. 
3. L’Ajuntament designarà el lloc i horari d’entreg a dels contenidors per a la retirada dels residus. 
Queda prohibit deixar els contenidors a l’exterior de l’establiment durant el dia, havent-se d’entrar a 
l’interior abans de les 9.00 del matí del dia següe nt. 
4. No es prestarà el servei en cas d’incompliment d ’alguna de les condicions anteriors, sens perjudici  
de la sanció corresponent, d’acord amb el que estab leix l’Ordenança Municipal de Residus. 
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