CONTRACTE USUARI DEL SERVEI PÚBLIC OBLIGATORI INSULARITZAT DE GESTIÓ DE
RESIDUS, PER TAL DE DONAR COMPLIMENT AL REIAL DECRET 180/2015, DE 13 DE
MARÇ, PEL QUAL ES REGULA EL TRASLLAT DE RESIDUS A L’INTERIOR DEL TERRITORI
DE L’ESTAT.
Usuari:
Nom/Raó social:
Domicili/Domicili social:

INSCRITA EN EL REGISTRE MERCANTIL DE LES ILLES BALEARS, TOM 885 DE SOCIETATS, FOL 60, FÚLL NÚM. PM-3822, INSCRIPCIÓ 3ª CIF A07326473. Crta. de Sóller km 8.2 07120 Palma

Núm. Registre:

NIF/CIF:

En cas de tractar-se d’una empresa, dades del representant legal i/o apoderat:
Nom:
Domicili:
NIF:
PERSONA DE CONTACTE:
Nom:
Domicili:
Telèfon:

Fax:

E- mail:
Número IBAN per a la domiciliació de pagaments, si escau:

DIRECCIÓ ENVIAMENT FACTURA:

INFORMACIÓ RELATIVA ALS RESIDUS A TRACTAR, EL SEU TRASLLAT I GESTIÓ
Codi LER:
Denominació:
Quantitat anual estimada:
Periodicitat estimada dels trasllats:
Altra informació rellevant per al seu tractament:
Tractament al que se sotmetran els residus (Annex I i II Llei 22/2011):

TIRME S.A. només està obligat a l’acceptació dels residus sempre i quan compleixen les condicions previstes en la
normativa sectorial. En cas de no complir-se aquests requisits, TIRME S.A. es reserva el dret a no acceptar-los. El
client acceptarà el retorn i es compromet a dur a terme totes aquelles actuacions que siguin necessàries per tal
de que els residus compleixin els requisits d’entrada al servei.
L’usuari vendrà obligat a notificar a TIRME S.A. qualsevol modificació de les dades declarades en aquest
contracte, per tal de procedir a la seva novació parcial o total, segons correspongui.
Mitjançant la signatura del present contracte el client manifesta que coneix les condicions que s’exposen al dors
i es compromet al seu compliment.
A

,a

de

de 20

.

L’USUARI

TIRME S.A.

(signatura i, en el seu cas, segell de
l’empresa)
Per a qualsevol informació referent a aquest contracte poden adreçar-se al Departament de Relacions Institucionals i Comunicació de Tirme S.A.
E-mail: info@tirme.com -- Tel. +34 971 435 050 -- Fax +34 971 435 053
EXEMPLAR PER A TIRME S.A.

CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE
PRIMERA.- OBJECTE.
L’objecte del contracte és la prestació del servei de gestió de residus en les condicions previstes a la normativa
d’aplicació.
SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS.
TIRME S.A. complirà amb les responsabilitats professionals i legals necessàries per prestar el servei objecte d’aquest
contracte amb la diligència deguda.
L’usuari complirà amb les següents obligacions:
1. Lliurar els residus en les instal·lacions de TIRME S.A. mitjançant transportista que compleixi la normativa d’aplicació.
2. Abonar a TIRME S.A. les tarifes corresponents a la prestació del servei, en els terminis fixats en la legislació vigent.
TERCERA.- CONDICIONS ECONÒMIQUES.
El preu i les condicions de pagament del servei contractat seran les aprovades en cada moment pel Consell de Mallorca.
QUARTA.- DURADA DEL CONTRACTE.
El present contracte entrarà en vigor a la data de la seva signatura.
QUINTA.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.
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 dels
quals el responsable és TIRME S.A. podent l’usuari, 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, presencialment a les oficines de TIRME S.A. o mitjançant la següent adreça de correu electrònic
lopd@tirme.com
Les dades personals de l’usuari o, 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, TIRME S.A., 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.- RESPONSABILITAT SOCIAL I MEDIAMBIENTAL.
Dins la cultura corporativa de TIRME S.A. la responsabilitat social i mediambiental són elements estructurals claus. Els
principis que han de regir l’activitat de l’empresa es troben recollits als següents documents que figuren a la web
corporativa (www.tirme.com): La política integrada, el codi ètic i la missió, visió i valors; essent tots ells d’obligada
observança pels tots els grups d’interès, entre els que cal destacar als usuaris.
Per altra banda, TIRME S.A. també té implantada una cultura del compliment legal i a tal efecte disposa d’un canal ètic
mitjançant el qual els grups d’interès poden vehicular les consultes i/o denúncies en aquesta matèria
(canaletico@tirme.com)
SÈPTIMA.- LEGISLACIÓ APLICABLE.
El present contracte és de caràcter privat, es regirà per les seves pròpies clàusules i, per a tot el no previst en elles, les
parts es dirigiran al previst en el Pla Director Sectorial d’aplicació en cada moment, així com al disposat en el
Reglament d’Explotació del servei públic de gestió dels residus sòlids urbans de Mallorca i demés lleis i normativa
especial, i en seu defecte, el disposat en el codi civil.
OCTAVA.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES.
En l’eventual supòsit de que es plantegin accions judicials en relació a aquest contracte, ambdues parts es sotmeten
expressa i voluntàriament als jutjats i tribunals civils de Palma de Mallorca.
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