Mancomunitat de Serveis
de la Parròquia d'Ordino

Sol·licitud d'embrancament d'aigua
Primera sol·licitud

Modificació de dades

Baixa

1. Persona que sol·licita
Nom i cognoms o raó social:
Número d'identificació:
Carrer:

Edifici:

Bloc:

Escala:

Població:

Pis/porta:
Telèfon/fax:

Representant legal:
Nom de la persona de contacte:

Telèfon/fax:

Adreça electrònica:
Titular del compte bancari:
Núm. de compte:
(IBAN)

Telèfon:

A D

2. Dades de l'embrancament
Lloc de l'embrancament
Carrer:

Edifici/xalet:

Població:
En cas d'obra nova

Decret d'autorització núm.:

Tipus d'embrancament:

Temporal (obra)

de data:
Definitiu

Nombre d'habitatges:
Altres dades:

3. Data i signatura
Ordino,

d

T3-018, v.04.03.10

Signatura de la persona que sol·licita

de
Signatura del titular del compte bancari
(si és diferent del sol·licitant)

Espai reservat al Servei de la Mancomunitat

Ordre d'execució de l'embrancament
Data de l'ordre:
Núm. de sèrie del comptador:

Data de l'embrancament:
Vell

Model de comptador:

Nou
Diàmetre del comptador:

Lectura anterior:
Observacions:

El Cap del Servei d'Aigua Potable

Vist-i-plau del secretari de la Mancomunitat

Data:

Data:

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud
Croquis de situació de l'armari de comptadors, que haurà de ser validat pels tècnics de la Mancomunitat.
En cas de canvi d'embrancament de temporal a definitiu, sol·licitud d'inscripció de comunitat de propietaris, si escau.

Legislació aplicable
Modificació del reglament de servei d'aigua potable de 24 de febrer de 1997, publicat al BOPA núm17 de 5 de març de 1997.
Ordinació general tributària vigent a la parròquia d'Ordino, publicada al BOPA.
Als efectes del que preveu la Llei 15/2003, de protecció de dades de caràcter personal, del 18 de desembre, s'informa que les dades que ens
faciliteu s'incorporaran al fitxer informatitzat del Comú d'Ordino, titular i responsable del mateix; que prendrà mesures necessàries
pergarantir-ne la seguretat i la confidencialitat. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, certificació, oposició i supressió, sempre que la legislació
vigent no disposi el contrari a l'adreça de correu electrònic tramits@ordino.ad o be directament al Servei de Tràmits de l'edifici administratiu
del Comú.

Informació complementària
Cal indicar també el nom i el telèfon de la persona de contacte quan es realitzin obres.

