SERVEI D'AIGUA DOMICILIÀRIA

CANVI DE TITULARITAT I/O DOMICILIACIÓ REBUTS

SERVICIO DE AGUA DOMICILIARIA

CAMBIO DE TITULAR Y/O DOMICILIACIÓN RECIBOS

1. DADES DEL SOL·LICITANT/DATOS DEL SOLICITANTE
NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL/NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

D.N.I, N.I.E. o C.I.F.

NOM I COGNOMS DEL REPRESENTANT/NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE

D.N.I, N.I.E.

DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIONS/DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

PROVÍNCIA/PROVINCIA

TELF.

C. P.

FAX

MUNICIPI/MUNICIPIO

CORREU ELECTRÓNIC/CORREO ELECTRÓNICO

2. DADES DE L'EDIFICACIÓ/DATOS DE LA EDIFICACIÓN
EMPLAÇAMENT (carrer o plaça)/EMPLAZAMIENTO (calle o plaza)

Nº.

3. CANVI TITULAR (Documentació requerida)/CAMBIO TITULAR (Documentación requerida)
Fotocòpia del Document d'Identitat del sol·licitant i del representant legal, quan escaiga.
Fotocopia del Documento de Identidad del solicitante y del representante legal, en su caso.
Fotocòpia de l'escriptura de propietat a nom del sol·licitant.
Fotocopia de la escritura de propiedad a nombre del solicitante.

4. CANVI DOMICILIACIÓ (Documentació requerida)/CAMBIO DOMICILIACIÓN (Documentación requerida)
Fotocòpia del Document d'Identitat del sol·licitant i del representant legal, quan escaiga.
Fotocopia del Documento de Identidad del solicitante y del representante legal, en su caso.
Fotocòpia del contracte de lloguer, si fora el cas.
Fotocopia del contraro de alquiler, si fuera el caso.

5. DADES BANCÀRIES / DATOS BANCARIOS
ENTITAT FINANCERA / ENTIDAD FINANCIERA

Número de cuenta - IBAN (24 caracteres)

POBLACIÓ / POBLACIÓN

Swift BIC (8 - 11 caracteres)

AUTORITZA a l'Ajuntament de Beniarbeig a la domiciliació en el compte indicat per al cobrament de tots els
rebuts del Servei d'Aigua Domiciliària que emeti l'Ajuntament de Beniarbeig corresponents a l'habitatge/local
que s'indica./AUTORIZA al Ayuntamiento de Beniarbeig a la domiciliación en la cuenta indicada para el cobro de todos
los recibos del Servicio de Agua Domiciliaria que emita el Ayuntamiento de Beniarbeig correspondientes a la vivienda/
local que se indica.
SOL·LICITA, a la vista de la documentació que s'adjunta i previs el tràmits que corresponguen, el canvi de titular
del Servei d'Aigua Domiciliària de l'habitatge/local que s'indica/ SOLICITA, a la vista de la documentación que se
adjunta y previos los trámites que correspondan el cambio de titular del Servicio de Agua Domiciliaria de la vivienda/local
que se indica.
Signatura/Firma
,a
de
de

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal i la informació que es facilite a l'Ajuntament al tramitar la
present sol·licitud, podran ser incorporades i tractades en un fitxer informatitzat del qual es responsable l'Ajuntament, la finalitat del qual és la gestió de tributs, preus publics, recaptació municipal i gestió
pressupostària i comptable de l'Ajuntament, així com garantir la constància de tots els documents que tinguen com a destinatari o lliura l'Ajuntament. En tot cas, i de conformitat amb la legislació vigent,
l'interessat podrà exercir el dret a l'accés, rectificació i cancel·lació mitjançant sol·licitud dirigida a aquest Ajuntament./En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección
de datos de caràcter personal, los datos de caràcter personal y la información que se facilita al Ayuntamiento al tramitar la preente solicitud, podrán ser incorporados y tratados en un fichero
informatizado del que es responsable el Ayuntamiento, la finalidad del cual es la gestión de tributos, precios públicos, recaudación municipal y gestión presupuestaria y contable del Ayuntamiento, así
como garantizar la constancia de todos los documentos que tengan como destinatario o expida el Ayuntamiento. En todo momento, y de conformidad con la legislación vigente, el interesado podrá
ejercer su derecho de acceso, rectificación y cancelación por medio de solicitud dirigida a este Ayuntamiento.

