CONTRACTE AMB MAC INSULAR PER A LA GESTIÓ
DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ, DEMOLICIÓ, VOLUMINOSOS I PNEUMÀTICS
SOL·LICITUD D’ALTA COM USUARI DEL SERVEI
DADES A EMPLENAR:












USUARI:
Nom/Raó social: ....................................................................................................
Domicili/Domicili social...........................................................................................
Codi Postal:........................ Població.....................................................................
NIF/CIF: .............................
En cas de tractar-se d’una empresa, dades del representant legal i/o apoderat de l’empresa:
Nom:........................................................................................................
Domicili:...................................................................................................
NIF: ...............................
PERSONA DE CONTACTE:
Nom:............................................................................................
Direcció:.......................................................................................
Telèfon:....................................... Fax:......................................
Correu electrònic:.......................................................................



Número IBAN (24 dígits) per a la domiciliació dels pagaments:

CODI IBAN

CODI ENTITAT

CODI SUCURSAL

D.C.

NÚMERO DE COMPTE O LLIBRETA

(Si el titular del compte no és l’usuari, s’ha d’aportar un justificant d’acceptació de la domiciliació)



DIRECCIÓ ENVÍAMENT FACTURA:
✔ Usuari.
Persona de contacte.
Altre:.............................................................................................................

DOCUMENTACIÓ A APORTAR ANNEXA AL PRESENT CONTRACTE




Si es tracta d’una empresa:
o Còpia de l’escriptura de constitució de la societat i poders.
o Fotocòpia del DNI de l’apoderat.
o Certificat bancari amb el codi IBAN.
Si es tracta d’una persona física:
o Fotocòpia del DNI.
o Certificat bancari amb el codi IBAN on es domiciliaran els rebuts.

DADES A EMPLENAR PER L’USUARI QUE PRETENGUI SOL·LICITAR UNA LLICÈNCIA
D’OBRA, O L’EMISSIÓ DE CERTIFICAT ACREDITATIU DE LLIURAMENT DE RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ- DEMOLICIÓ:


* 

*







Promotor: ..............................................................................................................
Constructor:...........................................................................................................
Denominació de l’obra:..........................................................................................
Localització de l’obra: ...........................................................................................
Municipi: ...............................................................................................................
Nombre de llicència d’obra (si és el cas):.............................................................
Nombre d’expedient:.............................................................................................

*Si no es disposa d’aquestes dades a la signatura del contracte, s’indicarà en tot cas el nombre d’expedient, havent de
notificar la resta de dades a MAC Insular en el moment en que es disposi de les mateixes i sempre abans del lliurament
de residus a planta.
L’INCORRECTE EMPLENAMENT D’AQUEST APARTAT PODRÀ COMPORTAR LA NO EMISSIÓ DEL CERTIFICAT
DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ-DEMOLICIÓ.
Mitjançant la signatura del present contracte es sol·licita a Mac Insular S.L. l’alta com a usuari, així com la
prestació dels serveis de gestió de residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics, es manifesta
que es coneixen les condicions que s’exposen al dors i s’assumeix el compromís de complir-les.

A..............................., a ....... d ..................... de 20....

L’USUARI
(Signatura i, en el seu cas, segell de l’empresa)

MAC INSULAR S.L.

Per a qualsevol gestió sobre aquest contracte, s’ha de dirigir a les oficines d’atenció a l’usuari de Mac Insular S.L.
situada a la Planta de tractament de Bunyola, C/. Romaní, 2, Polígon Ses Veles. 07193
Tel. 902 266 277 Fax. 971 12 70 02
Exemplar per a MAC Insular, S.L.

CONTRACTE AMB MAC INSULAR PER A LA GESTIÓ
DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ, DEMOLICIÓ, VOLUMINOSOS I PNEUMÀTICS
SOL·LICITUD D’ALTA COM USUARI DEL SERVEI
DADES A EMPLENAR:












USUARI:
Nom/Raó social: ....................................................................................................
Domicili/Domicili social...........................................................................................
Codi Postal:........................ Població.....................................................................
NIF/CIF: .............................
En cas de tractar-se d’una empresa, dades del representant legal i/o apoderat de l’empresa:
Nom:........................................................................................................
Domicili:...................................................................................................
NIF: ...............................
PERSONA DE CONTACTE:
Nom:............................................................................................
Direcció:.......................................................................................
Telèfon:....................................... Fax:......................................
Correu electrònic:.......................................................................



Número IBAN (24 dígits) per a la domiciliació dels pagaments:

CODI IBAN

CODI ENTITAT

CODI SUCURSAL

D.C.

NÚMERO DE COMPTE O LLIBRETA

(Si el titular del compte no és l’usuari, s’ha d’aportar un justificant d’acceptació de la domiciliació)



DIRECCIÓ ENVÍAMENT FACTURA:
✔ Usuari.
Persona de contacte.
Altre:.............................................................................................................

DOCUMENTACIÓ A APORTAR ANNEXA AL PRESENT CONTRACTE




Si es tracta d’una empresa:
o Còpia de l’escriptura de constitució de la societat i poders.
o Fotocòpia del DNI de l’apoderat.
o Certificat bancari amb el codi IBAN.
Si es tracta d’una persona física:
o Fotocòpia del DNI.
o Certificat bancari amb el codi IBAN on es domiciliaran els rebuts.

DADES A EMPLENAR PER L’USUARI QUE PRETENGUI SOL·LICITAR UNA LLICÈNCIA
D’OBRA, O L’EMISSIÓ DE CERTIFICAT ACREDITATIU DE LLIURAMENT DE RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ- DEMOLICIÓ:


* 

*







Promotor: ..............................................................................................................
Constructor:...........................................................................................................
Denominació de l’obra:..........................................................................................
Localització de l’obra: ...........................................................................................
Municipi: ...............................................................................................................
Nombre de llicència d’obra (si és el cas):.............................................................
Nombre d’expedient:.............................................................................................

*Si no es disposa d’aquestes dades a la signatura del contracte, s’indicarà en tot cas el nombre d’expedient, havent de
notificar la resta de dades a MAC Insular en el moment en que es disposi de les mateixes i sempre abans del lliurament
de residus a planta.
L’INCORRECTE EMPLENAMENT D’AQUEST APARTAT PODRÀ COMPORTAR LA NO EMISSIÓ DEL CERTIFICAT
DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ-DEMOLICIÓ.
Mitjançant la signatura del present contracte es sol·licita a Mac Insular S.L. l’alta com a usuari, així com la
prestació dels serveis de gestió de residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics, es manifesta
que es coneixen les condicions que s’exposen al dors i s’assumeix el compromís de complir-les.

A..............................., a ....... d ..................... de 20....

L’USUARI
(Signatura i, en el seu cas, segell de l’empresa)

MAC INSULAR S.L.

Per a qualsevol gestió sobre aquest contracte, s’ha de dirigir a les oficines d’atenció a l’usuari de Mac Insular S.L.
situada a la Planta de tractament de Bunyola, C/. Romaní, 2, Polígon Ses Veles. 07193
Tel. 902 266 277 Fax. 971 12 70 02
Exemplar per a l’Ajuntament

CONTRACTE AMB MAC INSULAR PER A LA GESTIÓ
DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ, DEMOLICIÓ, VOLUMINOSOS I PNEUMÀTICS
SOL·LICITUD D’ALTA COM USUARI DEL SERVEI
DADES A EMPLENAR:












USUARI:
Nom/Raó social: ....................................................................................................
Domicili/Domicili social...........................................................................................
Codi Postal:........................ Població.....................................................................
NIF/CIF: .............................
En cas de tractar-se d’una empresa, dades del representant legal i/o apoderat de l’empresa:
Nom:........................................................................................................
Domicili:...................................................................................................
NIF: ...............................
PERSONA DE CONTACTE:
Nom:............................................................................................
Direcció:.......................................................................................
Telèfon:....................................... Fax:......................................
Correu electrònic:......................................................................



Número IBAN (24 dígits) per a la domiciliació dels pagaments:

CODI IBAN

CODI ENTITAT

CODI SUCURSAL

D.C.

NÚMERO DE COMPTE O LLIBRETA

(Si el titular del compte no és l’usuari, s’ha d’aportar un justificant d’acceptació de la domiciliació)



DIRECCIÓ ENVÍAMENT FACTURA:
✔ Usuari.
Persona de contacte.
Altre:.............................................................................................................

DOCUMENTACIÓ A APORTAR ANNEXA AL PRESENT CONTRACTE




Si es tracta d’una empresa:
o Còpia de l’escriptura de constitució de la societat i poders.
o Fotocòpia del DNI de l’apoderat.
o Certificat bancari amb el codi IBAN.
Si es tracta d’una persona física:
o Fotocòpia del DNI.
o Certificat bancari amb el codi IBAN on es domiciliaran els rebuts.

DADES A EMPLENAR PER L’USUARI QUE PRETENGUI SOL·LICITAR UNA LLICÈNCIA
D’OBRA, O L’EMISSIÓ DE CERTIFICAT ACREDITATIU DE LLIURAMENT DE RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ- DEMOLICIÓ:


* 

*







Promotor: ..............................................................................................................
Constructor:...........................................................................................................
Denominació de l’obra:..........................................................................................
Localització de l’obra: ...........................................................................................
Municipi: ...............................................................................................................
Nombre de llicència d’obra (si és el cas):.............................................................
Nombre d’expedient:.............................................................................................

*Si no es disposa d’aquestes dades a la signatura del contracte, s’indicarà en tot cas el nombre d’expedient, havent de
notificar la resta de dades a MAC Insular en el moment en que es disposi de les mateixes i sempre abans del lliurament
de residus a planta.
L’INCORRECTE EMPLENAMENT D’AQUEST APARTAT PODRÀ COMPORTAR LA NO EMISSIÓ DEL CERTIFICAT
DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ-DEMOLICIÓ.
Mitjançant la signatura del present contracte es sol·licita a Mac Insular S.L. l’alta com a usuari, així com la
prestació dels serveis de gestió de residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics, es manifesta
que es coneixen les condicions que s’exposen al dors i s’assumeix el compromís de complir-les.

A..............................., a ....... d ..................... de 20....

L’USUARI
(Signatura i, en el seu cas, segell de l’empresa)

MAC INSULAR S.L.

Per a qualsevol gestió sobre aquest contracte, s’ha de dirigir a les oficines d’atenció a l’usuari de Mac Insular S.L.
situada a la Planta de tractament de Bunyola, C/. Romaní, 2, Polígon Ses Veles. 07193
Tel. 902 266 277 Fax. 971 12 70 02
Exemplar per a l’usuari

CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE
Primera.- Objecte.
L’objecte del contracte és la prestació del servei de gestió de residus de construcció, demolició, voluminosos i
pneumàtics, en les condicions previstes al Reglament d’Explotació del servei públic insularitzat gestionat per
Mac Insular S.L. en la seva condició de concessionari.
Segona.- Obligacions de les parts.
MAC INSULAR S.L., complirà amb les responsabilitats professionals necessàries per prestar el servei objecte
d’aquest contracte amb la diligència deguda.
A sol·licitud de l’usuari i sempre que en el contracte s’hagi especificat l’obra de la que procediran els residus
de construcció i demolició que seran lliurats al servei públic, Mac Insular S.L. es compromet a l’emissió d’un
certificat acreditatiu d’aquest lliuraments, a fi que l’usuari del servei pugui sol·licitar el reemborsament de la
fiança que hagués dipositat en el Consell de Mallorca.
L’USUARI complirà amb les següents obligacions, a efectes de la posterior emissió d’aquest certificat:
1. Emplenar amb un transportista degudament registrat, un document d’autorització d’acord al model recollit
en el quadre inferior, amb signatures i segells originals, que el transportista haurà de presentar previ
lliurament dels residus en qualsevol centre de Mac Insular S.L.
2. Abonar les tarifes reportades per la prestació del servei en els terminis previstos a la legislació vigent.
Tercera.- Condicions Econòmiques.
El preu i les condicions de pagament dels serveis contractats són fixats en virtut de l’ordenança fiscal i el
Reglament d’Explotació aprovats pel Consell de Mallorca.
En tot cas, lúsuari que en el moment de lliurar residus a MAC Insular S.L. no hagi formalitzat i presentat un
contracte per la seva gestió, haurà de satisfer els costs del servei en el mateix moment del seu lliurament.
Quarta.- Duració del Contracte.
El present contracte entrarà en vigor en el primer moment en que en virtut del present acord es lliurin residus a
qualsevol de les instal·lacions de Mac Insular S.L.
En el cas que, a fi de recuperar la fiança dipositada en el Consell de Mallorca, interessi que s’especifiquin els
lliuraments de residus de construcció i demolició corresponents a una obra determinada, la durada del present
contracte s’extingirà a la data d’emissió del certificat acreditatiu prèviament sol·licitat per l’usuari. Per a
l’emissió del citat certificat s’haurà d’haver fet efectiu el corresponent pagament.
Quinta.- Confidencialitat.
En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (d'ara endavant, LOPD), les dades de caràcter personal de l’usuari, seran recollides en fitxers
de dades en els quals el responsable és Mac Insular S.L., podent l’usuari del servei, exercir els seus drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les citades dades, en els termes i les condicions
previstes en la pròpia LOPD i en la seva normativa de desenvolupament, a les oficines de Mac Insular S.L. i
mitjançant la següent adreça de correu electrònic macinsular@mac-insular.com.
Les dades personals de l’usuari, en el seu cas, de la persona que la representa a efectes del present contracte,
seran tractades amb la finalitat de poder gestionar i dur un control de les relacions amb els usuaris del servei,
això és, entre altres coses, la gestió de la facturació, pagaments, així com, en el seu cas, complir amb les
obligacions legals que poden derivar-se de les esmentades relacions.
L’usuari consent que, en el seu interès o en el de la entitat a la que representa, Mac Insular S.L., comuniqui les
seves dades de caràcter personal a terceres persones per a les finalitats citades anteriorment. Mitjançant
l’acceptació del que es disposa en aquesta clàusula, l’usuari admet estar informat del que es disposa a l’article
27 de la LOPD en relació a la comunicació de la primera cessió de dades.
Sexta.- Legislació Aplicable.
El present contracte és de caràcter privat, es regirà per les seves pròpies clàusules i, per tot el no previst en
elles, les parts es dirigiran al que disposa el Pla Director Sectorial de Residus de Construcció, Demolició,
Voluminosos i Pneumàtics de l'illa de Mallorca, així com al que disposa el Reglament d'Explotació del Servei
Públic de Gestió dels Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos, i Pneumàtics fora d'ús de l'illa de
Mallorca i, si no, al que disposa el Codi Civil .
DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ, PER PART DE L’USUARI AL TRANSPORTISTA
DADES DE L’USUARI:
NOM/ RAÓ SOCIAL________________________________________________________________
DOMICILI_______________________________________________________________________
NIF/ CIF________________________________________________________________________
DADES DEL TRANSPORTISTA:
NOM/ RAÓ SOCIAL________________________________________________________________
DOMICILI_______________________________________________________________________
NIF/ CIF________________________________________________________________________
DADES DE LA CÀRREGA:
3
VOLUM APROXIMAT DE LA CÀRREGA (M ) _______________________________________________
DATA DE RECOLLIDA______________________________________________________________
DADES DE L’OBRA (EN EL SEU CAS):
CONSTRUCTOR__________________________________________________________________
DENOMINACIÓ DE L’OBRA_________________________________________________________
LOCALITZACIÓ DE L’OBRA__________________________________________________________
MUNICIPI______________________________________________________________________
LLICÈNCIA D’OBRA Nº______________________________________________________________
EL TRANSPORTISTA ACCEPTA LLIURAR ELS RESIDUS A MAC INSULAR, S.L. EN NOM DE L’USUARI, ASSUMINT AQUEST EL
PAGAMENT CORRESPONENT.

SIGNATURA I SEGELL DEL TRANSPORTISTA

SIGNATURA I SEGELL DE L’USUARI

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA CORE
SEPA CORE Direct Debit Mandate

Referencia de la orden de domiciliación:
Mandate reference

La referencia del mandato no puede exceder de 35 caracteres y solo puede contener caracteres: A‐Z, a‐z, 0‐9+/‐.
Mandate Reference may not exceed 35 characters and must consist of the following characters only: A‐Z, a‐z, 0‐9+/‐.

A cumplimentar por el acreedor- to be completed by the creditor
Identificador del acreedor

:

ES1500B57208878

Creditor Identifier

: MAC INSULAR S.L.

Nombre del Acreedor
Creditor´s Name

Dirección

:

C/ ROMANÍ, 2

:

07193 BUNYOLA

Address

Código Postal –Población
Postal Code‐ City

: ISLAS BALEARES ‐ ESPAÑA

Provincia – País
Town‐Country

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para
adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus
derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La
solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener
información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account
in accordance with the instructions from the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of
your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are
explained in a statement that you can obtain from your bank

A cumplimentar por el deudor /to be completed by the debtor
Nombre del deudor/es

:

Name of the debtor(s)

(Titular/es de la cuenta de cargo‐ Account holder/s)

Dirección del deudor

:

Address of the debtor

Código postal ‐ Población

:

Postal code and city of the debtor

Provincia ‐ País del deudor

:

ISLAS BALEARES

ESPAÑA

Town‐ Country of the debtor

Swift‐BIC del banco deudor

:

Swift‐BIC of the debtor bank

Número de cuenta‐ IBAN

:

Account number of the debt‐ IBAN
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando por ES
Spanish IBAN up to 24 positions starting by ES

Tipo de pago

:

Type of payment

Pago recurrente
Recurrent payment

o

Pago único

or

One/off payment

Este mandato se puede usar para adeudos recurrentes

Fecha ‐ Localidad

Este mandato únicamente se puede usar una sola vez

:

Date, location in which you are signing

Firma/s del deudor/es

:

Signature(s) of the debtor(s)

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.
ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE.

Exemplar per a MAC Insular, S.L.

