
            AJUNTAMENT D’ALBALAT
                    DE LA RIBERA

               SERVEI D’AIGUA POTABLE

EN/NA/N’ ___________________________________________________________ 

amb  DNI núm.: ___________, domicili: ____________________________, Nº ___,

població:________________________________,CP._______, telèfon: _________.

SOLꞏLICITA, AL SERVEI D’AIGUA POTABLE:

 L’ALTA en el padró de l’aigua potable, i m’instalꞏle el comptador d’aigua.

 Vivenda       Garatge     Local Comercial           Obres          Industrial 

 LA BAIXA en el padró de l’aigua potable, i en el subministrament d’aigua potable.

 EL CANVI del comptador de l’aigua potable.

Titular del comptador ____________________________________, DNI __________,

Domicili fiscal (on viu el titular del comptador)_________________________, N ____,

Domicili Tributari (on està el comptador)___________________________, Nº ___,

       CANVI DEL TITULAR 
Nom del titular actual _____________________________________, DNI _________,
domicili tributari (on està el comptador)______________________________, Nº ___,

Nom del nou titular  _____________________________________, DNI __________,
domicili fiscal del nou titular  (on viu)________________________________, Nº ___,
població: _______________________________, CP:________, telèfon: _________.

      CANVI DE DOMICILI  FISCAL I/O TRIBUTARI
Domicili tributari actual (on està el comptador)________________________, Nº ___,
Domicili fiscal actual (on viu)______________________________________, Nº ___,

Nou domicili tributari (on està el comptador)__________________________, Nº ___,
Nou domicili fiscal (on viu)________________________________________, Nº ___,

Albalat de la Ribera, ____ de/d’ ____________ del 201_.

   signatura del solꞏlicitant del funcionari receptor



DOCUMENTACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI

ALTES O CANVIS DE TITULARITAT:

1ª Ocupació de la Vivenda:
 fotocòpia de l’escriptura o del contracte d’arrendament.
 fotocòpia del DNI del titular o d’un altre document acreditatiu oficial.
 fotocòpia de la llicencia de 1ª ocupació.
 fotocòpia del manament d’ingrés de la compra del comptador de l’aigua.

2ª Ocupació de la Vivenda:
 fotocòpia de l’escriptura o del contracte d’arrendament.
 fotocòpia del DNI del titular o d’un altre document acreditatiu oficial.
 fotocòpia de la llicencia de 2ª ocupació.
 fotocòpia del manament d’ingrés de la compra del comptador de l’aigua (al no tindré

comptador o si esta en ús més de 10 anys o si no compleix amb els articles 27, 28,
29 de l’ordenança municipal de l’aigua)

Garatges, locals comercials i industrials:
 fotocòpia de l’escriptura o del contracte d’arrendament.
 fotocòpia  del  DNI del  titular,  CIF  de l’empresa  o d’un altre  document  acreditatiu

oficial.
 fotocòpia de la llicencia d’ocupació. 
 fotocòpia de la llicencia ambiental o comunicació ambiental. 
 fotocòpia del manament d’ingrés de la compra del comptador de l’aigua (al no tindré

comptador o si esta en ús més de 10 anys o si no compleix amb els articles 27, 28,
29 de l’ordenança municipal de l’aigua)

Subministrament provisional d’aigua per obra:
 fotocòpia  del  DNI del  titular,  CIF  de l’empresa  o d’un altre  document  acreditatiu

oficial.
 fotocòpia de la llicencia d’obres.
 fotocòpia del manament d’ingrés de la compra del comptador de l’aigua.

Canvi de Titular per defunció:
 La sol·licitud haurà d’exercir-se dins dels 12 mesos següents al fet causat.
 fotocòpia de l’escriptura o del contracte d’arrendament.
 fotocòpia del DNI del titular o d’un altre document acreditatiu oficial.
 fotocòpia del manament d’ingrés de la compra del comptador de l’aigua (al no tindré

comptador o si esta en ús més de 10 anys o si no compleix amb els articles 27, 28,
29 de l’ordenança municipal de l’aigua)

BAIXES:

 fotocòpia del DNI del titular o document acreditatiu de la representació.

CANVI DE COMPTADOR TRENCAT:

 fotocòpia del manament d’ingrés de la compra del comptador de l’aigua

De cada sol·licitud s’han de realitzar tres còpies:
 Una per al sol·licitant
 Una per al servei d’aigua potable
 Una per al registre d’entrada
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