
EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, S.A.

Finalitat Tramitació de la seva sol·licitud.

Legitimació Execució del contracte i prestació dels serveis.

Destinataris No se cediran a tercers, excepte per obligació legal.

Drets Accedir a les dades, rectificar-les i suprimir-les, així com altres drets, 
com s’explica a la informació addicional.

Informació 
addicional

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de 
dades al nostre web https://www.emaya.es/ca/política-de-privacitat/ 
o sol·licitar-la en paper a les oficines centrals d’EMAYA al carrer de Joan 
Maragall 3, 07006 Palma.

Codi postal

Requisits

 - Els ingressos anuals no excediran de 15.750 €.

 - En cas de més d’un ingrés a la unitat familiar es computarà el més elevat pel seu valor integral i els 
restants pel 50 % del seu valor

Declaració jurada

Declaro sota jurament que a l’exercici immediat anterior al consignat a la data d’aquest document, al do-
micili abans indicat, el conjunt dels membres que hi conviuen ha rebut entre qualssevol tipus d’ingressos 
un total inferior a 15.750 € anuals.

Autoritzo expressament a EMAYA o a l’administració municipal per a la realització de qualsevol tipus d’in-
dagacions tendents a la comprovació d’aquesta declaració i a recaptar informacions i certificacions de la 
situació fiscal i financera pel que fa a la persona sol·licitant davant de l’institut Nacional de Previsió, del 
Ministeri d’Hisenda i Entitats de Crèdit, en els termes prevists als articles 109 i següents de la Llei General 
Tributària en tot quant fos d’aplicació.

Donant-me per assabentat/da que la falsedat o omissió en aquesta declaració jurada suposarà la pèrdua 
automàtica de la reducció obtinguda, amb independència de l’expedient que l’Excel·lentissim Ajuntament 
de Palma podrà seguir o la demanda d’aquesta empresa municipal davant els jutges i tribunals de Palma, 
respecte a la qual cosa manifesto el sotmetiment amb expressa renúncia a qualsevol altre fur si el tingués.

Adreça de subministrament

Compte contracte

AB-005-C09

TelèfonAdreça electrònica

Població

DNI / NIE

Sol·licitud bonificació tarifa per baixos ingressos

Dades de l’abonat/ada

Nom i llinatges

Signat

Documentació sol·licitada

Data

Aquest formulari de sol·licitud de bonificació emplenat i firmat

Factura d’EMAYA de l’habitatge, comunitat o altre identificatiu de la persona abonada

DNI de la persona titular del comptador

Certificat domiciliari d’empadronament emès per l’Ajuntament de Palma

Model 100 de l’Agència Tributària (Declaració de la renda) de la persona sol·licitant i de totes les 
que conviuen amb ella. 
Si alguna de les persones no està obligada a presentar la declaració de renda, Certificat d’Imputacions de l’IRPF (document ex-
pedit per l’Agència Tributària / Departament de Renda).
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