Sol·licitud d’embrancament d’aigua

1. Persona que sol·licita
Nom i cognoms o raó social:

Núm. d’identificació:

Representant legal:
Nacionalitat:

Núm. Passaport o DNI:

Nom i cognoms de la persona de contacte:
Telèfon:

Correu electrònic:

2. Nou embrancament:

2.1 Tipologia:
Edifici

Número d’habitatges:___________________
Número de locals comercials:_____________

Agrícola
Hotel/ Aparthotel
Número d’habitacions/apartaments:_________
Contra incendis
Provisional d’obra
Altres : _______________________________________________________

2.2 Adreça complerta:
________________________________________________________________________________

T1-018 280218

Població: ________________________________________________________________________

2.3 Dades de l’embrancament *
Consum

Qt

Consum

Lavabos

Bidet

Sanitari amb fluxor
Bany de vapor

Banyera
Safareig

Pica de cuina industrial
Urinari amb fluxor

Rentaplats

Consum especial

Consum

Qt

Piscina m3

Consum

Consum

Qt

Consum

Qt

Sanitari amb
cisterna
Plat de dutxa
Pica de cuina
domèstica
Rentadora

Consum
Banyera
hidromassatge

Consum especial

Qt

Qt
Altres consums
especials

Qt

Boques d’incendi (cabal)
Mànegues (cabal)
Ruixadors (cabal)

*No omplir en cas d’embrancament per ús agrícola

3. Baixa embrancament:
3.1 Titular de l’embrancament :___________________
3.2 Data de baixa:______________________________

4. Modificació d’embrancament:
4. Modificació d’embrancament
Canvi de domiciliació bancària:
IBAN:____________________________________
Canvi de titular:
Nom del titular actual:________________________
Nom del nou titular: ________________________

5. Data i signatura
Canillo,

de

Signatura del sol·licitant

de
Signatura de l’antic titular de l’embrancament-canvi titular-

Documentació que s’ha d’ajuntar a la sol·licitud


En el cas de ser necessari l’obertura d’una rasa, sol·licitud de rases (T1-095)

Legislació aplicable





Reglament d’ús de la llengua oficial en organismes públics, de 22 de març de 2005.
Ordinació tributària vigent a la parròquia de Canillo.
Reglament del servei d’aigua potable, del Comú de Canillo, aprovat el 26 de juny del 2000, publicat al
BOPA núm. 36, any 12.
Als efectes del que preveu la Llei 15/2003, de protecció de dades, de caràcter personal, de 18 de desembre,
s’informa que les dades que ens faciliteu, s’incorporaran al fitxer informatitzat del Comú de Canillo, titular i
responsable del mateix; que prendrà mesures necessàries per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat.
L’usuari pot exercir els seus drets d’accés, certificació, oposició i suspensió, sempre que la legislació vigent
no disposi el contrari a l’adreça de correu electrònic o be directament al Servei de Tràmits de l’edifici
administratiu del Comú, plaça Carlemany, 4, Canillo.

Informació complementària




Si la persona que sol·licita actua en nom d’una societat, ha de ser-ne el càrrec representatiu, o tenir poders
inscrits al Registre de Societats o estar facultat en una certificació de la Junta signada pel president i el
secretari de la societat.
Si la persona que sol·licita actua en representació d’una altra persona, ha de presentar poders que
l’autoritzen a efectuar aquest tràmit.

