SOL·LICITUD CANVI D’ÚS D’AIGUA

DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i cognoms .................................................................................................................................
NIF del sol·licitant .............................................................................................................................
Dades de l’empresa...................................................................................CIF..................................
Domicili: c/........................................................................................ núm. ...................................
Població ......................................................................................... CP............................................
Telèfon ............................. Telèfon mòbil ........................... Correu electrònic ................................
Notificacions electròniques
Vull rebre notificacions electròniques:

SI

(veure nota al revers del document)

NO

(no és aplicable als recursos de sancions de trànsit)

EXPOSO
Que sóc titular de la pòlissa d’aigua núm. .................. de subministrament d’aigua per obres,
sol·licitada

amb

motiu

de

la

construcció

de

l’habitatge

situat

al

c/......................................................... núm. ..................
Que les obres ja estan acabades i es disposa de la corresponent llicència de 1a ocupació, la qual
adjunto una còpia de la mateixa.

Per això,

SOL·LICITO
Es procedeixi al canvi de l’ús de l’aigua concedida de l’habitatge esmentat, passant d’aigua per a
obres a aigua destinada, exclusivament, a usos domèstics.
Torrelavit, a ........ de .......................... de 20.....
(Signatura)

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE TORRELAVIT
L’AJUNTAMENT DE TORRELAVIT us informa que les dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer de la nostra titularitat, i seran tractades
d'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, amb la finalitat de gestió i d’administració de la relació mantinguda amb
L’AJUNTAMENT DE TORRELAVIT, així com per poder informar-vos de les diferents activitats o esdeveniments organitzats per L’AJUNTAMENT DE
TORRELAVIT en el marc de les legítimes finalitats de l'entitat.
El titular de les dades de caràcter personal té dret a exercir els drets d'accés, de rectificació i de cancel·lació contactant per correu postal a ‘Ajuntament
de Torrelavit c/ Molí, 29’, o per correu electrònic a torrelavit@torrelavit.cat

(*) NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA
(Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
La notificació electrònica és un sistema ràpid i eficaç que permet agilitzar les comunicacions entre
l’Ajuntament de Torrelavit i la ciutadania. Per tal de poder realitzar la notificació electrònica necessitem
l’autorització de la persona interessada. Aquesta autorització la podeu fer en el mateix moment de la
sol·licitud, tot indicant que voleu rebre la notificació electrònica, i caldrà que ens faciliteu la vostra adreça
de correu electrònic i el vostre número de telèfon mòbil.
Des del moment del dipòsit de la notificació disposeu de 10 dies naturals (5 dies en el cas de
contractació) per accedir a la vostra notificació electrònica. Si transcorregut el termini abans indicat no
heu accedit a la notificació, aquesta s’entendrà rebutjada i l’acte es donarà per notificat.
Podeu revocar l’autorització de notificació electrònica en qualsevol moment, mitjançant la presentació
d’una sol·licitud a tal efecte al Registre de l’Ajuntament.

