Adhesió al programa ITR
TAXA DE RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESÍDUS
SÒLIDS URBANS AL MUNICIPI DE VALLDEMOSSA

Ajuntament de Valldemossa
SUBJECTE PASSIU
Llinatges i nom

Telèfon fix

DNI

Telèfon mòbil

Llinatges i nom

Telèfon fix

Carrer/Polígon

Telèfon fix

C.P

Població

C.P

Població

Correu electrònic (IMPORTANT)

DNI

Telèfon mòbil

Carrer i número

REPRESENTANT
Carrer i número

Correu electrònic (IMPORTANT)

UBICACIÓ DE L'IMMOBLE OBJECTE TRIBUTARI
Número/Parcela Pis
Porta C.P

Telèfon mòbil

Població

Correu electrònic (IMPORTANT)

Manifest la meva adhesió al Programa d'Inspecció Tècnica de Residus (ITR) promogut per l'Ajuntament de
Valldemossa a través de l'Ordenança fiscal reguladora de la Taxa de recollida, tractament i eliminació de residus
urbans del Municipi de Valldemossa, i en conseqüència em compromet a:
PRIMER:

Fer una separació domiciliària i als llocs de treball dels seus residus urbans en les següents fraccions: Vidre,
Paper i cartó, Envasos i Rebuig així com estableix l'Ordenança Municipal de Residus Urbans aprovada
provisionalment per Ple de dia 26 de novembre de 2014.

SEGON:

Consentir l’accés al meu habitatge amb el propietari, de persones autoritzades per l’Ajuntament de Valldemossa
per controlar que es separin efectivament les fraccions de residus (paper, vidre, envasos i rebuig).

TERCER:

En el cas de ser un habitatge en sol rústic, a més de les condicions anteriors, seré un usuari assidu del Parc Verd
de Valldemossa. Es realitzarà un control dels usuaris del Parc Verd i es comprovarà que aportin els residus
separats per fraccions i utilitzin el Parc Verd de manera continuada al llarg de l’any, és a dir, que l’utilitzin
almenys 30 vegades a l’any.

QUART:

En el cas de no complir les condicions establertes en els apartats anteriors, es perdrà el dret a la reducció
de la quota i s’haurà d’abonar la taxa ordinària per als habitatges en sol urbà i rústic

Marcar en el cas de fer la sol·licitud per a una casa buida. Condicions:
PRIMER: A l’habitatge assenyalat més amunt, no hi viu ningú, ni hi haurà cap persona empadronada a l’any en curs.
SEGON:

S’haurà d’aportar, abans del 15 de maig de l’any que afecti la reducció, els rebuts d’energia elèctrica dels sis mesos
anteriors
TERCER: En el cas de no complir les condicions establertes a els apartats anteriors, es perdrà el dret a la reducció de la
quota i s’haurà d’abonar la taxa ordinària per als habitatges de sòl urbà i rústic.
Per tant, sol·licito fer-me beneficiari de la reducció de la quota que fixi l'Ordenança fiscal reguladora de la Taxa de
recollida, tractament i eliminació de residus urbans del Municipi de Valldemossa vigent.
Data:

Signatura del sol·licitant

