REGISTRE GENERAL
ENTRADA:
Núm.
Data

SOL·LICITUD D’ADHESIÓ AL PROGRAMA ITR
Sol·licitant
Nom i llinatges

NIF

Domicili

Representant
Nom i llinatges

NIF

Dades per a notificacions
Titular de l’adreça
Adreça
Municipi
Telèfon fix

CP
Telèfon mòbil

Fax

Adreça electrònica

Dades de l’immoble objecte de l’adhesió
Adreça

CP

Referència cadastral
Núm. del darrer rebut (fems)

EXPÒS:
Que vull adherir-me al programa d’inspecció tècnica de residus (ITR), promogut per l’Ajuntament d’Artà i
regulat a l’Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per recollida, transferència, transport i tractament
dels residus sòlids urbans.
Per això,
DEMAN:
Que s’inclogui l’immoble a què faig referència més amunt en el programa ITR per poder beneficiar-me de la
reducció establerta en l’Ordenança esmentada i, per aquest motiu, em compromet a:
1. Fer la separació domiciliària dels residus urbans de les fraccions següents: matèria orgànica, vidre, paper i
cartó, envasos lleugers i rebuig), d’acord amb el que estableix l’Ordenança esmentada.
2. Consentir l’accés a l’immoble de personal de l’Ajuntament d’Artà per controlar que les fraccions de residus
(matèria orgànica, paper i cartó, vidre, envasos lleugers i rebuig) se separen correctament.
3. Utilitzar, en el cas que sigui un habitatge en sòl rústic, el Parc Verd d’Artà, per la qual cosa accept que el
personal controli i comprovi que els residus s’aporten separats per fraccions de manera correcta.
4. Assumir, en el cas de no acomplir les condicions establertes en l’Ordenança esmentada, que puc perdre el
dret a la reducció de la quota i que, si s’escau, hauré d’abonar la taxa ordinària establerta per als immobles en
sòl urbà i rústic.
Artà, ........... d ............................ de 20.......

(Signatura)

AJUNTAMENT D’ARTÀ
La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer automatitzat
de l’Ajuntament d’Artà. Així mateix, aquestes dades són objecte de protecció d’acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació
i oposició adreçant-vos personalment a l’Ajuntament d’Artà (pl. de l’Ajuntament, 1, 07570 Artà) o mitjançant l’adreça de correu
ajuntament@arta.cat.
Pl. de l’Ajuntament, 1
07570 Artà (Illes Balears)

Tel. 971 829 595
Fax 971 829 552

www.arta.cat
ajuntament@arta.cat

NIF P0700600J

INFORMACIÓ SOBRE LA SOL·LICITUD D’ADHESIÓ AL PROGRAMA ITR
DESCRIPCIÓ
Sol·licitud per obtenir la bonificació que l’Ajuntament d’Artà aplica a les persones que s’adhereixen al
programa d’inspecció tècnica de residus (ITR), regulada a l’Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per
recollida, transferència, transport i tractament dels residus sòlids urbans.
TRAMITACIÓ
Qui la pot demanar?
Qualsevol persona física o jurídica.
Com es pot demanar?
S’ha de presentar la sol·licitud d’adhesió al programa ITR a l’OAC de l’Ajuntament d’Artà i a l’Oficina Municipal
de la Colònia de Sant Pere.
Quins requisits s’han d’acomplir?
Per ser admeses al programa ITR, les persones interessades han d’estar al corrent del pagament de la taxa
per recollida, transferència, transport i tractament dels residus sòlids.
Departament responsable de la tramitació
Departament de Taxes i Impostos
Òrgan competent per resoldre
Batlia de l’Ajuntament d’Artà
Termini màxim per resoldre
2 mesos
Termini màxim per notificar la resolució
10 dies
Silenci administratiu
Positiu
Observacions
Per agilitzar el procediment, només es faran notificacions en el cas que les sol·licituds presentin deficiències.
Es pot tramitar per finestreta única de la directiva de serveis?
No
Esgota la via administrativa?
No
NORMATIVA
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
- Reial decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en matèria de revisió en via administrativa.
- Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per recollida, transferència, transport i tractament dels residus
sòlids urbans.
IMPRESOS
Sol·licitud d’adhesió al programa ITR
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Matèries relacionades
Habitatge, urbanisme, medi ambient
OAC Can Solivelles
C/ de la Rosa, 5
Tel. 971 829 595
Fax 971 835 037

Edifici Municipal de la Colònia de Sant Pere
Pl. de la Bassa d’en Fasol, s/n
Tel. 971 589 297
Fax 971 589 297

