SOL·LICITUD D'ADHESIÓ AL PROGRAMA D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE RESIDUS (ITR)
Dades fiscals
CIF / NIF

Raó social
Domicili

Municipi

CP

Nucli urbà

CP

Dades de l'establiment
Nom de l'establiment
Domicili
Tipus d'establiment

Restaurants fins a 100 m2

Locals comercials fins 150 m2

Supermercats fins a 150 m2

Restaurants de 101 a 200 m2

Locals comercials de 151 a 300 m2

Supermercats de 151 a 250 m2

Restaurants més de 201 m2

Locals comercials més de 301 m2

Supermercats més de 251 m2

Cafeteries, pizzeries i d'altres
establiments en què se serveixin
menjars

Cines, teatres i espectacles en
locals tancats

Discoteques i sales de festa
Bugaderies

Rentacontxes

Bars, cafès, pubs, que no serveixin
mejars, gelateries, xips i
hamburgueses, sales de joc

Local industrial

Apartaments turístics i aparthotels

Amaraments del Port Nàutic

Persona propietària o responsable
NIF / NIE

Nom i llinatges
e-mail

Telèfon de contacte

SOL·LICIT adherir-me al programa d'Inspecció Tècnica de residus establert a l'article 6 de l'Ordenança fiscal núm.13 reguladora de la
taxa per a la recollida domiciliària de residus sòlids urbans i el seu tractament, transformació i transport de l'Ajuntament de Son Servera, la
qual va ser publicada al BOIB núm. 6 de 14 de gener de 2017.

Documentació adjunta
ADHESIÓ

RENOVACIÓ ANY 20

Fotocòpia del DNI del sol·licitant
En el cas de persones jurídiques, fotocòpia del CIF
Còpia del rebut de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI)
del darrer exercici
Còpia del rebut de taxa de recollida de fems del darrer exercici

Còpia del rebut de taxa de recollida de fems
del darrer exercici

AUTORITZ l'accés al meu establiment, en presència meva o persona en qui delegui, de la persona que designi l'Ajuntament per
verificar que es realitza correctament la separació efectiva de les fraccions de residus objecte de la recollida, de conformitat amb el regulat
en l'ordenança reguladora de la neteja viària i recollida de residus urbans o municipals.
CONESC les condicions que s'estableixen a l'Ordenança indicada per tal de tenir dret a percebre la tarifa diferenciada corresponent al

programa ITR.

Son Servera,

d

de 20
(Signatura)

BATLIA DE L'AJUNTAMENT DE SON SERVERA (ILLES BALEARS)
Emplenau la sol·licitud a l'ordinador i imprimiu-la per, posteriorment, presentar-la a les nostres oficines municipals. Si ho preferiu, també podeu emplenar-la en lletres majúscules i bolígraf.
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Ajuntament de Son Servera, com a responsable del fitxer, us informa que les dades sol·licitades per mitjà de qualsevol mena de formulari i en qualsevol suport seran tractades amb la
finalitat de tramitar la seva sol·licitud d'adhesió al programa ITR, amb confidencialitat i respecte a les normes derivades de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades personals, i altra normativa de desenvolupament. Us informem, així mateix, del dret a accedir a les vostres dades, a rectificar-les i a cancel•lar-les. Aquests drets els podeu exercir
per mitjà d’escrit adreçat al responsable del fitxer a l’adreça postal següent: 07550 - Son Servera – Pl. Sant Ignasi 1. Us comuniquem, finalment, que les vostres dades personals no seran
objecte de cap cessió ni transmissió, i que s’utilitzaran únicament per a l’objectiu d’aquesta sol·licitud.

