
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
 
A Sabadell, a ........ de ........................................... de 2016 
 
 

Sra./Sr.  

NIF  TELÈFON  

Adreça  

Població   CP  

c/e  

Com a representant legal de l’empresa  

NIF  TELÈFON  

Adreça  

Població   CP  

 
DECLARO RESPONSABLEMENT QUE: 
- L’empresa a la que represento compleix els requisits establerts a l’ordenança municipal 

reguladora de la instal·lació, el dipòsit i la retirada de contenidors de terres i runes a la via 
pública així com als establerts a la normativa autonòmica i estatal per a la instal·lació, dipòsit i 
retirada de contenidors i sacs així i la gestió correcta del tractament dels residus. 

- Que disposa d’un sistema de seguiment del procés i recollida dels residus i d’un sistema de 
detecció i control dels contenidors i sacs a la via pública, adoptat bé individualment per la 
empresa, bé de forma associada amb altres empreses o entitats.  

- Que aquest sistema inclou: 
-Descripció del sistema d’identificació dels productors dels residus. 
-Descripció del sistema de control del seguiment de majoristes. 
-Horaris de serveis de recollides. 
-Descripció del sistema de recollida. 
-En cas de subcontractació de la recollida, documentació acreditativa de la identificació i 
descripció de les empreses subcontractades. 
-Descripció del sistema de detecció i control dels contenidors i sacs a la via pública 
adoptat, incloent documentació acreditativa, en el cas d’intervenir empreses 
especialitzades en el sistema. 
-Descripció dels llocs de tractament de residus b) Disposar de mitjans materials (vehicles i 
elements de contenció) per realitzar els treballs amb la documentació tècnica vigent. En 
concret els sacs hauran de disposar d’un certificat d’homologació de fabricació favorable. 
-Que els sacs i contenidors que situarà a la via pública estaran perfectament identificats 
mitjançant el nom de l’empresa i un telèfon de contacte, el núm. d’identificació del 
contenidor o sac i la placa o indicatiu de la llicència municipal d’ocupació facilitat per 
l’ajuntament 

 
 
 
 
 
 

Signatura 

 
 
 
 
 

Segell de l’empresa 
 


