servei municipal d'aigua

Ajuntament de Campins

SERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE
Exp. núm:
c Sol·licitud per a la instal·lació d'escomesa
c Sol·licitud per a la contractació del servei
d'aigua
c Sol·licitud de canvi de nom
c Sol·licitud de baixa del servei d'aigua del
comptador núm. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dades del sol·licitant
Nom o raó social:
Adreça:

Núm:

Població:

Codi postal:

Nacionalitat:

DNI o núm passaport:

Pis:

Representant legal:
Nom i cognoms de la persona de contacte:
Adreça:

Núm:

Població:

Codi postal:

Telèfon fix:

Telèfon portàtil:

Pis:

Adreça de correu electrònic:
Actuant com a:

c Propietari

c

Promotor

Immoble o solar on es vol rebre o retirar el subministrament
Adreça:

Núm:

Població:

Codi postal:

Pis:

Telèfon fix de l'immoble:
Donat el cas de no haver-hi escomesa en el vostre solar o immoble adjunteu un plànol de
la situació del lloc on desitgeu col·locar el comptador o el col·lector en el cas de
concentració de comptadors.
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Dades de subministrament
Ús al qual es
destinarà:

c a) Per a usos domèstics: aquells en què l’aigua s’utilitza en
habitatges, instal·lacions i locals per a les aplicacions de les
necessitats de la vida i de la higiene personal o per a la
preparació d’aliments.
c b) Per a usos comercials: aquells en què l’aigua s’utilitza en
comerços i indústries només per a neteja i higiene, i no
principalment per a l’obtenció, transformació o fabricació de
productes.
c c) Per a hidrants, boques de càrrega i boques contra incendis.
c e) Per a obres o connexions d’aigua temporals o provisionals.
c f) Per a usos en zones de comunitats de veïns: aquells en que
l'aigua s'utilitza per la neteja de zones comunitàries.

Descriviu les vostres necessitats en relació al cabal i pressió. En el cas de concentració
de comptadors per a comunitat de veïns s'ha d'adjuntar un estudi tècnic i memòria
realitzat per personal qualificat.

Dades Bancaries del sol·licitant
Titular:
Actuant com a:

DNI o núm passaport:
c Propietari

c Arrendatari

Banc o Caixa:
Entitat

c

Promotor

Oficina:
Oficina

Digit
Control

Número de compte

Adreça entitat bancaria:
Població:

Núm.
Codi Postal:

Amb la signatura de la present sol·licitud autoritzo que es facin els càrrecs corresponents
a la taxa de subministrament d'aigua.
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Documentació requerida a l'hora de presentar la present sol·licitud.
Instal·lació d'una escomesa.
a) Acreditació de la propietat o títol d’ocupació del local o immoble que ha de
rebre el subministrament. En cas que el sol·licitant no sigui el propietari, caldrà aportar
també l’autorització d’aquest últim.
b) En el cas de concentració de comptadors s'ha d'ajuntar un estudi tècnic i
memòria realitzat per personal qualificat.
Contractació del servei d'aigua.
a) Acreditació de la propietat o títol d’ocupació del local o immoble que ha de
rebre el subministrament. En cas que el sol·licitant no sigui el propietari, caldrà aportar
també l’autorització d’aquest últim.
b) Butlletí d’instal·lació, segons model del serveis territorials d’Indústria de la
Generalitat de Catalunya, expedit per un instal·lador autoritzat.
c) Si es tracta d’un habitatge, cèdula d’habitabilitat i llicència de primera
utilització o ocupació.
d) Si es tracta d’una indústria o local comercial, llicència d’activitat.
e) Si es tracta de subministrament provisional per obres, llicència d’obres vigent.
Canvi de nom.
a) Acreditació de la propietat o títol d’ocupació del local o immoble que ha de
rebre el subministrament. En cas que el sol·licitant no sigui el propietari, caldrà aportar
també l’autorització d’aquest últim.
b) Butlletí d’instal·lació, expedit per un instal·lador autoritzat on hi consti que la
instal·lació interior compleix amb la normativa vigent.
c) Si es tracta d’un habitatge, cèdula d’habitabilitat i llicència de primera
utilització o ocupació.
d) Si es tracta d’una indústria o local comercial, llicència d’activitat.
Baixa del servei d'aigua.
a) Acreditació de la propietat o títol d’ocupació del local o immoble que ha de
rebre el subministrament. En cas que el sol·licitant no sigui el propietari, caldrà aportar
també l’autorització d’aquest últim.
b) Certificat emes per l'Ajuntament de Campins conforme no hi ha cap rebut
pendent de pagament.
Amb la signatura del present document he rebut un exemplar del Reglament del
Servei Municipal d'Abastament Domiciliari d'Aigua Potable i un full de les normes
constructives de la caseta pel comptador.
Campins, ____ de _______________ del 20___.
Signatura del sol·licitant.

IL·LUSTRÍSSIM ALCALDE DE CAMPINS.
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