Registre d’entrada de l’Ajuntament d’Abrera

AJUNTAMENT D’ABRERA

SOL·LICITUD BAIXA DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA I RETIRADA DE COMPTADOR
Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms / Raó social

NIF/NIE/CIF

Domicili

Telèfon

Codi postal i població

Adreça electrònica

Representant: Nom i cognoms

NIF/NIE

Sí

No autoritzo la notificació via correu electrònic

Dades de l’immoble
Carrer

Núm.

Pis

Porta

Núm. pòlissa

EXPOSA:
Que sóc propietari/a - titular de la pòlissa d’aigua de l’immoble esmentat anteriorment i:
Està desocupat / no hi ha cap activitat
No hi viu ningú
Està habitat, però els arrendataris no paguen les despeses corresponents
Hi ha una activitat, però els arrendataris no paguen les despeses corresponents
Altres (indiqueu quins):

SOL·LICITA:
La baixa del subministrament d’aigua i retirada del comptador de l’immoble anteriorment referenciat
La devolució de la fiança dipositada amb motiu de l’alta del servei de subministrament d’aigua potable en
el compte corrent adjunt a aquesta sol·licitud
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:
En el cas del propietari/ària: si encara no figura com a titular de l’IBI, haurà d’adjuntar escriptura de propietat de
l’immoble o altre títol equivalent
En el cas de devolució de fiança: ordre de domiciliació bancària degudament complimentada amb el número de
compte corrent

Signatura
Localitat i data:
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres
dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Usuaris de Serveis Municipals del qual és responsable l’Ajuntament d’Abrera i seran objecte de tractament per
gestionar les llicències per a la tinença d’animals potencialment perillosos per a les quals és necessari el certificat d’aptitud psicològica dels propietaris, en l’àmbit
de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques ni jurídiques, públiques ni privades, sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant correu electrònic: informacio@ajuntamentabrera.cat o correu postal:
Oficina d’ Atenció Ciutadana de l’Ajuntament - Plaça de la Constitució, número 1, 08630, Abrera.

