
EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A. SJ-001-C01

Reclamació patrimonial

Representant (Advocat/ada, asseguradora, etc.) DNI/NIE/CIF

Nom i cognoms

Dades de la persona afectada

DNI/NIE/CIF

Adreça

Adreça de correspondència

Codi postal Localitat

Adreça electrònica Telèfon

Codi postal Localitat

Exposa (Descripció dels fets)

Signat

Data

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

Finalitat Tramitació de la seva reclamació.

Legitimació Consentiment de la persona interessada.

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.

Documentació adjunta

Còpia del DNI Primera instància

Fotografies del succés Factura o pressupost

Atestat policíac Altres

Testimonis

Acta notarial



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

Instruccions per a formular una reclamació de responsabilitat patrimonial per danys derivats de l’activi-
tat d’EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, S.A.

I. A la reclamació s’han de consignar:

a. Nom complet o denominació social del reclamant.

b. DNI / NIF.

c. Dades del representant si s’actua en nom d’un tercer.

d. Fets que donen lloc a la reclamació: s’ha de consignar dia, hora i ubicació exacta d’ocurrència 
dels fets que han generat els danys.

e. Descripció dels fets i detall de la intervenció de tercers, si s’escau (operaris d’EMAYA, Policia 
Local, etc.).

f. Reportatge fotogràfic, descripció dels danys i justificació de la relació de causalitat.

g. Quantificació dels danys soferts (haurà de justificar-se amb un peritatge/factura de reparació).

II. En cas de tractar-se del pare o la mare d’un menor, serà suficient el llibre de família per a acredi-
tar-ne la representació.

III. En cap cas l’empresa enviarà als seus operaris per a la reparació dels danys.

IV. La valoració dels danys materials es pot fer donant part del sinistre a la companyia asseguradora de 
la llar o de l’edifici, segons que els danys siguin privatius o comunitaris.

V. Aquestes instruccions no suposen l’acceptació de cap responsabilitat per part d’EMAYA.

VI. La prestació dels serveis per part d’EMAYA es regula al reglament municipal del servei de proveï-
ment d’aigua potable, publicat al BOIB núm. 115, de 24.09.02, i a l’Ordenança Municipal de Neteja, 
Rebuigs i Residus Sòlids Urbans, publicada al BOIB núm. 15, de 04.02.17.

VII. EMAYA té un termini de 6 mesos per a instruir l’expedient administratiu des de la data de presen-
tació de la reclamació. En cas de no fer-ho, el silenci administratiu serà negatiu, per la qual cosa el 
reclamant podrà interposar una reclamació judicial.
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