Pis.

Tel. mòbil
C.P.

EN REPRESENTACIÓ DE (només si no és el sol·licitant)

Nom
NIF
Adreça
Telèfon fix
Localitat

email
Núm.

Pis.

Tel. mòbil
C.P.

EXPOSO:
Que vull ser donat d'alta en la prestació del servei municipal d'AIGUA I CLAVEGUERAM per
l'immoble propietat de
amb les característiques següents:
Núm.

Domicili

Pis

FINALITAT:
Vivenda

ÚS:
Domèstic

Local

Provisional d'obres

CANVI D'ÚS:
Comercial

Industrial

Documentació a aportar GENERAL:
Acreditació de la propietat de l'edifici a connectar.
Autorització del propietari.
Contracte d'arrendament.
En cas de VIVENDA:
Cèdula d'habitabilitat.
Llicència de primera ocupació.
En cas de LOCAL COMERCIAL o INDUSTRIA:
Llicència d'obertura.
Llicència d'activitat.
En cas de PROVISIONAL D'OBRES:
Llicència municipal d'obres.
Cada subministrament restarà adscrit a les finalitats per les quals es va contractar, restant prohibit
dedicar-la a altres finalitats o modificar el seu abast, pel qual, en qualsevol cas serà necessària una nova
sol·licitud

Tel. 973560100 - Fax. 973560562

Núm.

Pl. Major, 8 25220 Bell-lloc d'Urgell

email

Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell - P2505700A

DADES DEL SOL·LICITANT
Nom
NIF
Domicili
Telèfon fix
Localitat

web: http://www.bell-lloc.cat - email: ajuntament@bell-lloc.cat

SOL·LICITUD D'ALTA A LA XARXA
D'AIGUA I CLAVEGUERAM

Per això,
SOL·LICITO:
Que aquest Ajuntament em concedeixi la llicència municipal i em doni d'alta com a usuari
del servei.
DATA

SIGNATURA DEL/DE LA SOL·LICITANT

HO AUTORITZA

L'alcalde

En compliment del que disposa l'art. 5è de la Llei Orgànica 15/1999, sobre protecció de dades de caràcter personal, li informem que totes les dades que ens faciliti en
virtut del present formulari, així com la documentació que es presenti conjuntament passaran a formar part d'un fitxer propietat de l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell
per tal de tramitar la petició sol·licitada. Depenent de la naturalesa de la petició, les dades podran ser cedides a altres administracions, sempre dins l'exercici de les
seves competències. Així mateix podrà exercir els seu drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al Registre General de l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell, a la
Plaça Major, núm. 8 de Bell-lloc d'Urgell.

