
 

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’ AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATI 
  

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ 
 

ALTA PADRO TAXA AIGUA I NOU COMPTADOR 

Dades de l’interessat/interessada: 

Nom i cognoms NIF/NIE/PASSAPORT 

  

Domicili (carrer, plaça... núm., pis i porta) Població Codi postal  

   

Adreça als efectes de notificació (només si és diferent del domicili) Població Codi Postal 

   

Telèfon Mòbil Adreça electrònica 

   

Vull rebre notificacions a través d’e-Notum1:    Sí  (obligatori pels subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015 de 2 d’octubre) 

Dades del/la representant (si s’escau): 

Nom i cognoms/Raó social NIF/NIE/PASSAPORT 

  

Domicili (carrer, plaça... núm., pis i porta) Població Codi postal  

   

Adreça als efectes de notificació (només si és diferent del domicili) Població Codi Postal 

   

Telèfon Mòbil Adreça electrònica 

   

S’adjunta poder de representació:   Sí 

Vull rebre notificacions a través d’e-Notum1:    Sí  (obligatori pels subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015 de 2 d’octubre) 

1 El consentiment per rebre notificacions per mitjans electrònics és vàlid a efectes jurídics per a totes les que fan referència a aquest procediment. 
L’accés a les notificacions electròniques es podrà fer a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí mitjançant certificat 
electrònic, de la persona interessada, reconegut per l’Agencia Catalana de Certificació. La notificació estarà disponible durant 10 dies naturals, passats 
els quals, si no s’hi ha accedit, es considerarà rebutjada, el tràmit es tindrà per efectuat i el procediment continuarà (Llei 39/2015, de 2 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques) 

Dades bancàries: 

IBAN Entitat Oficina DC Número de compte 

 

Dades de Subministrament: 

Domicili (carrer, plaça... núm., pis i porta) Població Codi postal  

     

Tipus de Subministrament:  domèstic   comercial   industrial   agrícola 

Epígraf IAE (en cas d'haver-hi alguna activitat econòmica) 
             

Núm. Cèdula habitabilitat Data  
      

Notificacions: 

Com a mitjà per rebre notificacions indico el  Correu postal   Correu electrònic 

Adreça de correu electrònic on rebre les notificacions (en cas d’especificar com a mitjà el correu electrònic) 
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SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’ AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATI 
  

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ 
 

Documentació necessària : 
 

 

1. D.N.I./N.I.F. del titula del subministrament 

2. Escriptura de l’habitatge que acrediti la propietat 
3. En cas d’habitatge: cèdula d'habitabilitat i llicència de primera ocupació 

4. Si és local comercial o indústria: la llicència d'obertura o comunicació prèvia d’activitat 

5. Si és un subministrament per obres: la llicència municipal  d'obres en vigència o comunicació prèvia urbanística 
6. Butlletí de indústria.(Expedit per l´instal·lador autoritzat que efectua la instal·lació) només en casos en que l'immoble no 

hagi tingut aigua 

7. Autorització al sol·licitant del servei si no correspon al titular del subministrament. 
8. Si es contracta a nom d´una persona jurídica cal presentar escriptura de constitució o poder notarial, així com 

autorització en situació com la descrita en el punt anterior. 

 

Per tot això, us 

Sol·licito: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

Informació bàsica de protecció de dades 

Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí. 

Finalitat: gestió del servei de proveïment d’aigua, gestió d’altes i baixes al servei, gestió d’incidències, facturació, cobrament i enviament 

d’informació. 

Legitimació: compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD). 

Destinataris: les dades no es comuniquen a altres persones. 

Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la 

limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí. 

> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.stjuliabonmati.com.  

 

Sant Julià del Llor i Bonmatí a         de                 de  

Signatura del/de la sol·licitant, 
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http://www.stjuliabonmati.com/
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