
 

  

  

 

 
Dades de l’activitat que sol·licita adherir-se al Compromís Lliure de plàstics: 

Nom de l’activitat: ................................................................................................................................... 

NIF: ...................... Telèfon: ..................... Correu electrònic: ................................................................... 

Adreça de l’activitat (associada al rebut d'escombraries): ................................................................................ 
 

Nom i cognoms del/la responsable: ............................................................................................................ 

DNI: ...................... Telèfon: ..................... Correu electrònic: ................................................................... 

 

Tipus de comerç: �  supermercat  �  fruiteria  �  carnisseria  �  peixateria 

   �  comerç al detall no alimentació: ......................................................................... 

   �  altres: ............................................................................................................... 

Metres quadrats del local: ..........................................  Nº de treballadors/es: ............................................... 

En quin horari (dia i hora) us podem visitar al comerç?.................................................................................... 

 

Declaració de responsabilitat: 

En/na  ............................................................................., com a responsable del compromís vinculat a 
l'activitat comercial situada a ......................................................................................., del municipi de 
Llagostera, 

DECLARO: 

Que totes les dades proporcionades en aquesta sol·licitud són certes. 

Que em comprometo a servir els productes a la venda a granel i reduir al mínim els productes que tinguin 
envasos, embolcalls o recipients d’un sòl ús que esdevindrien residus innecessaris. 

Que assumeixo el compromís de reduir al mínim possible l’ús de bosses de plàstic, envasos i embalatges 
d’un sòl ús a la meva activitat, tant per ús propi com el que s’ofereix als clients alhora de fer la compra. 

Que promocionaré, i si es possible facilitaré, l’ús de bosses no plàstiques (compostables, de paper, de 
roba...) o altres sistemes reutilitzables com bosses de malla, carmanyoles, recipients, cistells o caixes per 
que els clients realitzin la compra a granel. 

Que assumeixo el compromís de reduir els residus generats a la meva activitat i el compromís d'efectuar la 
gestió correcta dels residus propis de la meva activitat, fent la separació selectiva dels mateixos, a través 
dels serveis de recollida selectiva municipal o d’un gestor de residus autoritzat. 

Que dono permís al personal tècnic municipal o l’empresa en qui delegui el servei, per efectuar les 
inspeccions oportunes a la meva activitat, de manera que es pugui comprovar els criteris detallats 
anteriorment.  

Que conec la normativa vigent referent a residus. 

 

I perquè així consti, signo en data d'avui 

 

 

Signatura 
Lloc i data 

 

 

La data límit per obtenir la bonificació de l’any en curs a l’adhesió a la campanya Compromís Lliure de plàstics és el 31 
de març. Les adhesions fetes en dates posteriors comptabilitzaran per les bonificacions de l’any posterior. 

FORMULARI D'ADHESIÓ AL COMPROMÍS COMERÇOS LLIURE DE PLÀSTICS  


