
FORMULARI INSCRIPCIÓ
PROGRAMA LLARS VERDES ALACANT

NOM                                                      COGNOMS

       

Nº DNI, NIE, TARGETA RESIDENT 

(VIVENDA) 

ADREÇA  C.P. 

Nº TELÈFON FIX   Nº MÒBIL   

CORREU ELECTRÒNIC  

NOMBRE DE MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR  

     TITULAR DE LA VIVENDA                 ARRENDATARI DE LA VIVINDA  

Els rebuts d'energia i aigua de la vivenda estan a nom de:

        TITULAR              ARRENDATARI             ALTRE

FIRMA:

En cas de tindre dificultat en l'aportació de les dades de consum, autoritze a l'Ajuntament d'Alacant a sol·licitar
dades del consum d'energia i aigua de la vivenda abans esmentada i de la qual sóc titular o arrendatari. 

Durant tot el Programa, les dades personals, així com les relacionades amb el consum d'energia i aigua, seran
tractades d'acord amb la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades).

La inscripció en el programa Llars Verdes es podrà realitzar fins al 14 de febrer de 2019, enviant aquesta fitxa
via adreça electrònica a medioambiente.educacionambiental@alicante-ayto.es o telefonant al 965961134 del
Departament d'Educació Ambiental (de dilluns a divendres, de 10.00 a 13.00 hores) i, posteriorment, firmant i/o
omplint la fitxa el dia de la primera reunió que es realitzarà  el dissabte 16 de febrer de 2019 a les 11.00 hores al
CEAM  Benacantil  (carrer  de  Vázquez  de  Mella,  s/n,  03013  –  Alacant).
https://www.alicante.es/va/equipamientos/centre-deducacio-ambiental-ceam-benacantil

Juntament amb el formulari d'inscripció, s'haurà d'aportar fotocòpia de DNI o targeta de resident.
En el cas que l'adreça del DNI no corresponga a la de la vivenda/llar resident a Alacant, s'haurà d'aportar
certificat d'empadronament: https://www.alicante.es/es/tramites/certificado-empadronamiento

NOTA: Este  formulari  no suposa la  inclusió  automàtica en el  programa Llars  Verdes,  si  és el  cas,  de ser
seleccionat o per a començar l'activitat del Programa, es comunicarà pel mateix mitjà en què es va presentar el
formulari, per part de l'equip tècnic d'Educació de l'Ajuntament d'Alacant.
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