Sol·licitud d’alta del subministrament d’aigua potable, connexió a la
xarxa de clavegueram i al servei de gestió de residus
Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms

NIF-NIE-Passaport

Adreça

Codi Postal

Telèfon

Població

Correu electrònic

En representació de
Nom i cognoms – Denominació Social

CIF-NIF-NIE-Passaport

Adreça

Codi Postal

Telèfon
Com a:

Població

Correu electrònic
Administrador

President/a

Secretari/ària

Altres

Descripció del subministrament d’AIGUA i CLAVEGUERAM
Adreça

Destinació
Habitatge

Número Escala Pis

Porta

Establiment/Industria/Magatzem

Tipus de servei (Aigua)
Ús domèstic
Ús industrial i assimilable

Provisional d'obres

Descripció del servei de GESTIÓ DE RESIDUS
Tipus de servei (Residus)
Habitatge
Establiment - Tipus d’activitat

Superfície del local

m2

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud si s’escau
Escripura de propietat
Cèdula d'habitabilitat
Butlletí de l'instal·lador
Escriptura societats i poders
Justificant de la representació

Notificació/comunicació electrònica
Sol·licito poder rebre notificació/comunicació electrònicament
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Al sol·licitar l'alta al servei de subministrament d'aigua potable, l'usuari estarà subjecte a les obligacions i
disposicions que preveu el vigent Reglament del servei municipal d'abastament d'aigua potable de l'Ajuntament
de Riudoms (aprovat pel Ple municipal el 21 de maig de 2009 i publicat al BOP de Tarragona núm. 156, de data
8/07/2009)

,

de

de

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades
siguin incorporades en un fitxer denominat Taxes, tributs i impostos responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE RIUDOMS, i seu social al C/
Major, 52, 43330 Riudoms (Tarragona). La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i de Gestió i control de tots els
tributs, impostos, taxes i altres fets impositius del consistori . Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran
conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la
limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci al C/Major, 52,
43330 Riudoms (Tarragona) o bé per correu electrònic a ajuntament@riudoms.cat
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posarse en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a protecciodedades@riudoms.cat

Signatura de la persona sol·licitant

Segell administració

Reservat per a l’administració
Comptador

Lectura

Data alta
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