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EXPO 

Vist que existeixen bonificacions en la taxa municipal de residus segons l'Ordenança Fiscal aprovada en 

aquest Ajuntament. Declaro sota la meva responsabilitat, trobar-me en la següent situació: 
 

  

-  CESSAMENT D’ACTIVITAT DE TREBALLADORS PER COMPTE PROPI, i aporto: 

- Resolució de la Mútua de prestació extraordinària per cessament d'activitat (art.17 

RDL 8/2020). 

- Justificant d'ingressos del subjecte passiu i de la unitat familiar (còpia de la 

declaració de l'IRPF anterior a la sol·licitud o Autorització per part del subjecte passiu i 

dels membres de la unitat familiar perquè l'Ajuntament pugui sol·licitar la declaració a 

l’AEAT). 

- Certificat del Padró Municipal. 

 

 

 

SOL LICT que tenint per presentada en temps i forma la present, sigui admesa 

La bonificació corresponent del rebut d'escombraries. 

 

 

 

 

Documents aportats 

 Referència cadastral de l'habitatge (figura al rebut del IBI) 

 Fotocòpia del DNI o NIE de l'interessat. 

 Documentació justificativa de la situació en la qual es troba. 

 Fotocòpia del contracte de lloguer de l'habitatge (En el cas que el seu domicili sigui un 

habitatge en règim de lloguer). 

Declaro la veracitat de la informació i documentació aportada en la sol·licitud i que conec les responsabilitats jurídiques derivades de la falsedat en 
documentació PÚBLICA 

 , a  de  de 20    

 

FIRMA 

 

 
SRA. ALCALDESSA PRESIDENTA DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU 
 
Informació sobre protecció de dades: El responsable del tractament de les dades és l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu. La finalitat del tractament és la gestió del procediment o tràmit que deriva de la presentació d'aquest imprès. La legitimació per al 
tractament es basa en l'exercici de les competències que té atribuïdes aquesta administració. Les dades seran conservades durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes 
del tractament. No es comunicaran les seves dades a tercers excepte obligació legal. Té dret a sol·licitar-nos l'accés a les seves dades personals, la seva rectificació, supressió o portabilitat, la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament davant la 
Secretaria d'aquest Ajuntament situada en Plaza España, núm. 1, Santa Eulària des Riu 07840, així com a presentar una reclamació davant una autoritat de control. 

 

http://www.santaeulalia.net/

