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Descripció
Podeu fer aquest tràmit si sou propietari d'una activitat comercial o de serveis i per a realitzar la vostra
activitat necessiteu tenir un contenidor d'us propi.

Canals de presentació
T ràmit presencial
Podeu fer aquest tràmit a l'Ajuntament de Vila-seca, Plaça de l'Església 26. (Tel 977 30 93 00), on us atendran
de dilluns a divendres de 9.30h a 14h i també els dilluns de 16.30h a 18.30h entre l'1 d'octubre i el 31 de maig.

Com podeu fer el tràmit per la Seu?
Complimentant el formulari següent.

Formulari de tramitació electrònica

Documentació a aportar
Caldrà presentar la sol·licitud de contenidors per a grans productors (document pdf).

Preu
Aquest tràmit és gratuït.

Dat a de publicació/act ualit z ació: 03 març 2 02 0
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Impressió certificada de contingut de la Seu
Electrònica / Portal de la Transparència
L'Ajuntament de Vila-seca certifica que aquest document PDF es correspon al contingut que
es mostrava a la URL de referència en la data i hora indicada, i accedint des d'una connexió
pública sense cap permís ni autorització especial.
Per tal que quedi constància, aquest document ha estat signat electrònicament i s'hi ha inclòs
un segell de temps (aquesta informació és consultable i comprovable en la pròpia versió
electrònica del document).
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Nota
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visualitzat a la pàgina web de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Vila-seca
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