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

Nom i llinatges DNI / NIE

Adreça Codi postal Població

DECLARO sota jurament, amb la finalitat de sol·licitar la tarifa per a família nombrosa d’acord al BOIB 
núm. 163/16, 174/13 i 40/17 que en domicili a dalt consignat al qual represento.

Autoritzo expressament a EMAYA o a l’administració municipal la realització de qualssevol tipus d’inda-
gacions tendents a la comprovació d’aquesta declaració i a recaptar quantes informacions i certificaci-
ons fossin necessàries de la situació familiar existent.

Donant-me per assabentat/ada que la falsedat o omissió en aquesta declaració jurada suposarà la pèrdua 
automàtica del canvi de tarifa obtinguda amb independència de l’expedient que podrà seguir-se-li per l’Ex-
cm. Ajuntament de Palma o la demanda d’aquesta Empresa Municipal davant els Jutges i Tribunals de Pal-
ma, respecte a la qual cosa manifesta la submissió amb expressa renúncia a qualsevol altre fur si ho tingués.

TelèfonAdreça electrònica Compte contracte

Sol·licitud de bonificació per família nombrosa

AB-002-C05

Signat

Data

Documentació sol·licitada

 - Aquest formulari de sol·licitud de bonificació emplenat i firmat

 - DNI de la persona titular del comptador

 - Certificat de família nombrosa

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

Requisits

Disposar de comptador individual (la bonificació no és aplicable a comptadors comunitaris)

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

Finalitat Tramitació de la seva sol·licitud.

Legitimació Manteniment, desenvolupament o control de la relació contractual.

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.
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