
 
 

SOL·LICITUD DE LA TARJETA D’ACCÉS AL PARC VERD 

Sol·licitant: 
Nom i llinatges: 
DNI: 
Adreça: 
Referència cadastral: 
Telèfon: 
Data de sol·licitud: 

 
Autorització del propietari quan el sol·licitant és el llogater de l’habitatge: 

 
..................................................................................................................... (nom i llinatges del propietari) 
amb DNI .......................................... autoritzo a .............................................................................................. 
(nom i llinatges del llogater) amb DNI ............................................... a recollir la Targeta Verda d’accés al 
Parc Verd de Montuïri proporcionada per l’Ajuntament corresponent a l’habitatge de la meva propietat 
ubicat a ................................................................................. (carrer / polígon i parcel·la). 
 
Data i signatura del propietari: 
 
 
 

 
El sol·licitant, com a gestor d’aquesta Targeta Verda manifesta que: 

• En la data especificada he sol·licitat a l’Ajuntament de Montuïri la targeta d’accés al Pac Verd corresponent al domicili 
assenyalat. 

• Som coneixedor de les següents disposicions de l’Ordenança Municipal de Residus Urbans del municipi de Montuïri publicat 
al BOIB núm. 136 en data de 18 de setembre de 2010. Són les següents: 

- Article 42. El Parc Verd és una instal·lació de titularitat municipal tancada i delimitada a l’aportació de residus d’àmbit 
domèstic i separats en origen. 

- Article 17. Obligacions dels usuaris del Parc Verd: 
I) En el moment de l’entrada al recinte cal informar al personal encarregat del material que es porta. 
II) Han de respectar i complir les instruccions del personal de servei. 
III) Els materials s’han de deixar al contenidor corresponent seguint els cartells respectius. 
IV) Cal evitar que quedin restes al terra i al voltant dels contenidors. Si cau quelcom s’haurà de recollir i ficar al 

contenidor respectiu. 
V) No poden deixar mai residus o materials fora del recinte del Parc Verd i s’han de respectar els horaris d’obertura al 

públic. 
• La renovació per pèrdua o sostracció de la targeta tindrà un cost fixat de 10 euros. 
• Les targetes del Parc Verd són de caràcter personal i intransferible. 
• Les targetes no es poden rentar ni deixar-les al sol. 

 

ENTREGA DE LA TARGETA D’ACCÉS AL PARC VERD: 
Número de Targeta Verda: 
Signatura del sol·licitant: 
 
 
 
Data de lliurament: 

 


