
 

SR. BATLE DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ 
 

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. 

¹ Es reserva el dret d’exigir l’acreditació de la representació en el moment procedimental que consideri oportú. 

SOL·LICITUD DEL CANVI DE NOM 
DELS REBUTS DE FEMS 

 

    
 
DADES DEL SOL·LICITANT / DATOS DEL SOLICITANTE 

Nom i llinatges o  
raó social: 

  DNI/CIF:   

Adreça:   C.P-
Localitat 

  

Correu:   Telèfon:   

  

DADES DEL REPRESENTANT/CONTACTE PER A POSSIBLES COMUNICACIONS/ 
DATOS DEL REPRESENTANTE/CONTACTO PARA POSIBLES COMUNICACIONES 

Nom i llinatges:¹   DNI/CIF:   

Correu:   Telèfon:   

 

EXPOSA: 

Que en qualitat de propietari, sol·licita el canvi de nom del rebuts de taxes relacionats: 
 

� TAXA DE FEMS I TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS…….............…...……  � 

� TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES……………………..............…...……......    � 

� TAXA PER RESERVA ÚS VIA PÚBLICA (Gual permanent)…….............……...   � 

 
Que graven l’habitatge del carrer……………………………………………………....……........., que 
surten a nom de……………………………………………………...... ,al seu nom per l’any .......... 
 
Adjunta: 
 
  Darrer rebut pagat. 
  
  L´escriptura pública o nota registral. 
 
 
 
 
 
 
En conseqüència, SOL·LICITA:  
Que previs els tràmits reglamentaris, es concedeixi el que s’interessa en el present escrit. 
 

    Marratxí,  a ...........  d .....................  de 20..... 
 

Signat/Firmado: 
 
AMM.23.02.02.01 


