
 
 

 

                             SOL·LICITUD D’INSTAL·L ACIÓ COMPTADOR AIGUA PROVISIONAL  
                        SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE  UN CONTADOR DE AGUA PROVISIONAL 
 

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES: 
Nom i cognoms / Nombre y apellidos DNI 

            
Domicili / Domicilio C.Postal Població / Población 

                  
Telèfon / Teléfono Email 

            
En representació de (si cal) / En representación de (si es necesario) : NIF/CIF 

            
Domicili / Domicilio C.Postal Població / Población 

                  
Telèfon / Teléfono Email 

            
 

SOL·LICITA/ SOLICITA:  COMPTADOR D’AIGUA PROVISIONA L/ CONTADOR DE AGUA PROVISIONAL 
 
Pel següent emplaçament/para el siguiente emplazami ento:  
 
C/___________________________________________ Núm.__________ 
 
 I destinat a l’ús de / y destinado  al uso de:  
  

 Per la construcció d’una vivenda/ para la construcción de una vivienda 
 Parcel.la/ parcela 
 Altres/otros. 

 

Per la qual cosa,Por ello  

 
SOL� LICITO/ SOLICITO:  Que previs els tràmits i informes reglamentaris, li sigui concedida la llicència 
per a la instal�lació del comptador d’aigua/ que previos los trámites e informes reglamentarios , le 
sea concedida  la licencia para la instalación del contador de agua. 
 
 * Aquesta sol.licitud té caràcter provisional i, en el seu dia, s’acompanyarà el butlletí i demés 
documentació necessària  pel subministrament definitiu/ Esta solicitud tiene carácter provisional y, 
en su día, se acompañará el boletín y demás documentación necesaria para el suministro 
definitivo. 
 
Roda de Berà,  a         
(Signatura / Firma) 
 
 
 
 
 
Documentació aportada / Documentación aportada: 
 

 Fotocòpia de la domiciliació bancària/ Fotocopia de la domiciliación bancaria. 
 Còpia de la llicència d’obres. 
 Altra documentació (especifiqueu) / Otra documentación (especifique): 

 
 
INFORMACIO RELATIVA AL TRACTAMENT SOBRE DADES DE CA RACTER PERSONAL : Les dades de caràcter personal facilitades a aquest 
Ajuntament seran tractades d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter (B.O.E.298 de 
14 de desembre de 1999).Respecte de les mateixes podran exercitar el dret d’accés, el dret de rectificació, el dret de cancel·lació i el dret d’oposició 
d’acord amb el previst a l’ esmentada Llei  i utilitzant els modes de formularis que tenim a la vostra disposició. 
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