Benvolguts senyors,
Rebuda la seva petició, en condició d’usuari de la Unitat Alimentaria MERCABARNA,
del Certificat d’ús de Punt Verd, passem a exposar-los els requisits necessaris per tal
d’obtenir l’esmentat document:
Detallistes:
1. Cal acreditar l’ús de la instal·lació mitjançant el lector de targes, per entrar i
sortir.
2. A efectes d’identificació, s’utilitzarà la targeta d´ABONAT (ANUAL O DE
PREPAGAMENT) d’accés a la Unitat Alimentaria, conseqüentment, no es podran
emetre certificats a empreses que no utilitzin aquest sistema.
3. Cal haver fet ús d’aquest sistema durant un mínim de tres mesos abans de
l’emissió del certificat.
4. S’estableix un mínim de 3 entrades mensuals per expedir el certificat.
5. Com a norma s’emetran certificats per períodes d’un any, si cal un certificat per
un període menor cal demanar-lo específicament.
Majoristes:
1. Cal pesar a la bàscula del Punt Verd cada vegada que es llenci un tipus de
residu, correctament separats.
2. Com a norma s’emetran certificats per períodes d’un any, si cal un certificat per
un període menor cal demanar-lo específicament.
Per tot l’exposat els comuniquem que, si desitgen el certificat sol·licitat, hauran de
procedir d’acord a aquest procediment. I que solament es certificaran les entrades
realment documentades mitjançant els esmentats sistemes.
Un cop rebuda la corresponent petició de certificat el temps de lliurament aproximat
és de 7 dies naturals.
Per qualsevol dubte o aclariment, podeu informar-vos directament a la instal·lació del
Punt Verd de MERCABARNA, o al telèfon fix 93 556 33 07.
Atentament,
Punt Verd

El sota signant manifesta, a través de la firma d’aquest document, el seu consentiment pel tractament de les dades de caràcter
personal que han estat incloses en el present formulari per part de la mercantil Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A., en
endavant MERCABARNA, amb la finalitat de tramitar la sol·licitud d’expedició del Certificat d’ús del Punt Verd.
En compliment de la normativa d’aplicació en matèria de protecció de dades, continguda a la Llei Orgànica 15/1999, els titulars
d’aquestes dades podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la mencionada norma a través de la
següent direcció de correu electrònic: mb@mercabarna.cat.
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Nom de l’empresa:
Nom del sotasignat:

El sota signant manifesta, a través de la firma d’aquest document, el seu consentiment pel tractament de les dades de caràcter
personal que han estat incloses en el present formulari per part de la mercantil Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A., en
endavant MERCABARNA, amb la finalitat de tramitar la sol·licitud d’expedició del Certificat d’ús del Punt Verd.
En compliment de la normativa d’aplicació en matèria de protecció de dades, continguda a la Llei Orgànica 15/1999, els titulars
d’aquestes dades podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la mencionada norma a través de la
següent direcció de correu electrònic: mb@mercabarna.cat.

SOL·LICITUD DE CERTIFICAT D’ÚS DEL PUNT VERD DE MERCABARNA
DATA: dia

mes

any

L’ empresa:

CIF:

Sector comercial de l’empresa:____________________________________________________________
Majorista de MERCABARNA

Comprador

(posar una “X” on procedeixi)

Núm. de la tarja d’entrada a MERCABARNA:
(només per compradors)
Matrícula del vehicle que fa el transport al PV de MB:
Nom i cognoms del titular de l’empresa:
Adreça:
Municipi:

Núm
Codi postal:

Adreça electrònica (si se’n disposa):

Telèfon (fix):
@

Es necessita especificar:
Tots els residus, diferenciats per fraccions.
Només les següents fraccions: ______________________________________________________
En el cas de matèria orgànica d’origen vegetal també es pot especificar (només per majoristes):
Espècie.

Núm. de caixes.

Pes.

Núm. de palets.

Altres (especificar):____________________________________________________________
Motiu pel que fa la sol·licitud del certificat:

Nom i cognoms de la persona que omple la sol·licitud:

Signatura:

El sota signant manifesta, a través de la firma d’aquest document, el seu consentiment pel tractament de les dades de caràcter
personal que han estat incloses en el present formulari per part de la mercantil Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A., en
endavant MERCABARNA, amb la finalitat de tramitar la sol·licitud d’expedició del Certificat d’ús del Punt Verd.
En compliment de la normativa d’aplicació en matèria de protecció de dades, continguda a la Llei Orgànica 15/1999, els titulars
d’aquestes dades podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la mencionada norma a través de la
següent direcció de correu electrònic: mb@mercabarna.cat.

