COMERÇ + SOSTENIBLE
COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 2012-2022

CONTRIBUCIÓ A LA SOSTENIBILITAT DE LA CIUTAT DE BARCELONA:
Aquest establiment es compromet a treballar activament el 2018 en les següents
actuacions proposades pel EIX COMERCIAL DE SARRIÀ dins del marc del Compromís
Ciutadà per la Sostenibilitat:
*Marqueu amb una “x” les actuacions que realitzareu.

□ PREVENCIÓ DE RESIDUS: campanya per dissuadir l’ús de bosses de plàstic
Desincentivarà l’ús de bosses de plàstic repartint flyers informatius a la seva botiga.

□ PREVENCIÓ DE RESIDUS: reducció del consum
Posarà papereres i cartells informatius al lavabos per fomentar que no es llencin residus
al WC fent una despesa d’aigua innecessària.

□ ACCIONS PROPOSADES PEL PROPI ESTABLIMENT O ACTIVITAT
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

DADES PER L’ADHESIÓ DE L’ESTABLIMENT:
Nom de l’establiment/activitat:
Raó social:
NIF:
Núm. d’expedient de l’Ajuntament:*
Carrer de l’establiment**:

Núm.:

C.P.:

Telèfon:

Adreça electrònica:
Persona de contacte:
*Aquest codi el trobareu al vostre rebut del preu públic de recollida de residus comercials i industrials assimilables a
municipals.
**Dades de l’establiment subjecte a taxes municipals. En cas de tenir més d’un establiment, empleneu un document
per cada un.

SIGNATURA DEL RESPONSABLE:
Nom i cognoms: ______________________________________________________
Càrrec: ______________________________________________________________
Barcelona,__________________________________________________________
Signatura:

GESTIÓ DE DADES:
D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem i, en tramitar aquest document, consentiu, que les
vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona (segons les competències assignades per la
normativa vigent), amb la finalitat de gestionar la vostra participació al programa Barcelona + Sostenible i l’obtenció
dels incentius fiscals vinculats, legitimat en base al vostre consentiment exprés.
Les vostres dades seran cedides a la vostra entitat associativa esmentada anteriorment en aquest mateix document
per tal que pugui certificar que sou associats seus, tal com es requereix per ordenança fiscal i us pugui fer
l'acompanyament a la realització de les actuacions a les quals us adheriu.
Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes.
Les dades de contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Barcelona són:
delegat_proteccio_dades@bcn.cat
Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades en
www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades
Finalment, les vostres dades seran eliminades un cop acabada la gestió de l’activitat indicada a la finalitat.

