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CIF P0705400J 

REGISTRO GENERAL 

C/ Mariano Riquer  Wallis  n. 4 bajos / Plaza 

España1, 07840 Santa Eulària des Riu       
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Persona Interessada 
Cognoms i nom, raó social                                                                                                                                                                  NIF/CIF 

 

 

Domicili a efectes de notificacions Municipi/Població 

 

 

          C.P. Telèfon de contacte Fax                                          Correu electrònic 

 

 

 

Representant 
Cognoms i nom, raó social                                                                                                                                                                   NIF/CIF 

 

 

Domicili a efectes de notificacions Municipi/Poblaciò 

 

 

          C.P. Telèfon de contacte Fax                                           Correu electrònic 

 

 

 

EXPOS 

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

aquest Ajuntament i sent usuari habitual de la Xarxa Insular de Deixalleries d’EIVISSA 

 

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

La bonificació corresponent del rebut d'escombraries 

 

 

 

 

Documents aportats 

 Darrer rebut d'IBI. 

 Fotocòpia del DNI o NIE de l'interessat. 

 Mínim 15 tiquets de la “Xarxa Insular de Deixalleries d’Eivissa” a nom del titular del domicili o de 

l'arrendatari. 

 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/

