SOLICITUD PARA LA DEVOLUCIÓN DE LA TASA PARA SERVICIOS RELATIVOS AL TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANO /
SOL·LICITUD PER LA DEVOLUCIÓ DE LA TAXA PER SERVEIS RELATIUS AL TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS
DATOS DEL SOLICITANTE / DADES DEL SOL·LICITANT
Nombre y apellidos / Nom i Llinatges ..................................................................................................................
DNI
/
CIF ................................................................................................................................................................
Dirección
/
Adreça .................................................................................................................................................
Población / Població ............................................................. Código postal / Codi postal ....................................
Tel. contacto / Tel. contacte ..................................................

E-mail ...................................................................

DATOS DEL REPRESENTANTE / DADES DEL REPRESENTANT
Nombre y apellidos / Nom i Llinatges ..................................................................................................................
DNI
/
CIF ................................................................................................................................................................
Dirección
/
Adreça .................................................................................................................................................
Población / Població ............................................................. Código postal / Codi postal ....................................

ACTIVIDAD DEL NEGOCIO / ACTIVITAT DEL NEGOCI
Nombre fiscal de la empresa / Nom fiscal de l’empresa

Tipos de actividad / Tipus d’activitat:

Domicilio de actividad / Domicili d’activitat:

DECLARACIÓN RESPONSABLE / DECLARACIÓ RESPONSABLE
Declaro, bajo mi responsabilidad que la actividad antes mencionada ha estado cerrada durante el periodo siguiente /
Declar, sota la meva responsabilitat que l’activitat antes esmentada ha estat tancada durant el període següent:
Marcau (X)

Fases

Periodo / Període

Fase 0

Del 14 de marzo al 3 de mayo / Del 14 de
març al 3 de maig
Del 14 de marzo al 10 de mayo / Del 14
de març al 10 de maig
Del 14 de marzo al 24 de mayo / Del 14
de març al 24 de maig
Del 14 de marzo al 7 de junio / Del 14 de
març al 7 de juny
Del 14 de marzo al 21 de junio / Del 14 de
març al 21 de juny

Fase 1
Fase 2
Fase 3
Nueva normalidad / Nova normalitat

Días / Dies
50
57
71
85
99

Declaro, bajo mi responsabilidad que la actividad antes mencionada ha estado cerrada durante el periodo siguiente /
Declar, sota la meva responsabilitat que l’activitat antes esmentada ha estat tancada durant el període següent:
Marcau (X)

Fases

Periodo / Període

Periodo de paralización de
actividades “esenciales” / Període
de paralització d'activitats
“essencials”

Del 30 de marzo a dia 9 de abril / Del 30 de març
a dia 9 d'abril

Días / Dies
11

SOLICITA / SOL·LICITA
La devolución de la tasa para servicios relativos al tratamiento de residuos urbanos en el periodo marcado.
La devolució de la taxa per serveis relatius al tractament de residus urbans en el període marcat.

Sí

SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN / S’HI ADJUNTA DOCUMENTACIÓ

No

Señale cuál / Assenyaleu quina

X

Recibo de la tasa por servicios relativos al tratamiento de residuos urbanos del 2019 (Obligatorio). / Rebut de la taxa
per serveis relatius al tractament de residus urbans del 2019 (Obligatori).
Autorización de los titulares de los recibos que autorizan al representante / Autorització dels titulars dels rebuts que
autoritzen el representan.

Marratxí,

a ...........................................................

Firma / Signatura

Sr. Batle de l’ Ajuntament de Marratxí
Camí de n’Olesa 66 – 07141 Sa Cabaneta – Tel. 971 78 81 00 Fax 971 79 74 33 – ajuntament@marratxi.es – www.marratxi.es

AMM.23.02.12.05

Protecció de dades de caràcter personal: informació bàsica
Les seves dades personals seran tractats sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Marratxí. Finalitat: controlar les entrades i sortides de documents a
l'Ajuntament de Marratxí i davant qui les persones afectades podran exercir els seus drets. El tractament de dades queda legitimat per obligació legal i
el consentiment de les persones interessades. Conservació: mentre existeixi un interès mutu per a això, en funció dels terminis legals aplicables.
Les dades es comunicaran a les Unitats de l'Ajuntament competents en la matèria relacionada amb la comunicació realitzada i no podran ser cedits a
tercers excepte en els supòsits previstos en la normativa. Pot exercir els drets d'accés, rectificació i supressió de les seves dades, així com els de
limitació, portabilitat i oposició al seu tractament, mitjançant notificació escrita, a l'adreça carrer de n'Olesa 66, 07141 Marratxí, Illes Balears o enviant
un missatge al correu electrònic delegatpd@marratxi.es. Informació addicional en http://www.marratxi.es. Si considera que el tractament no s'ajusta
a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control en www.aepd.es.

