
 
AJUNTAMENT D’ALBALAT DE LA RIBERA  
AIGUA POTABLE 
plaça de la Cort, 1 – 46687 - tel. 962490500 – FAX 962492012 
albalatdelaribera.es 

 

SOL·LICITUD DE CANVI DE COMPTADOR 
 
DADES PERSONALS 
 
Nom i cognoms       DNI 
 
en representació de        DNI / NIF  
 
domicili        
 
localitat        codi postal  
 
telèfon      e-mail 
 
 
COMPTADORS 
  
CARRER (on està el comptador)                                                                               . Núm.               
 
   OPCIÓ 1A - Liquidació de 40 € 

 
L'Ajuntament costejarà l'equip emissor i la instal·lació: 65 €. 
La instal·lació s'executarà sempre que no es tinguen impediments materials, si hi 
ha, es donarà l'opció al propietari perquè esmene les deficiències. 

 
   OPCIÓ 2A - Liquidació de quatre quotes de 12 € 

 
L'Ajuntament costejarà l'equip emissor i la instal·lació: 65 €. 
La instal·lació s'executarà sempre que no es tinguen impediments materials, si hi 
ha, es donarà l'opció al propietari perquè esmene les deficiències. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quede assabentat que aquesta sol·licitud exercita el dret de petició. En transcórrer tres mesos des de la seua presentació sense que s’haja notificat resolució 
expressa, podrà entendre’s denegada per silenci administratiu, als sols efectes de permetre la interposició del recurs administratiu o contenciós-administratiu que 
correspon, conforme a allò disposat en l’article 43, apartats 2 i 3, de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, Reguladora del Règim jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la nova redacció aprovada per la lleu 4/1999. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que en omplir la present instància suposa 
l’acceptació expressa del fet que les seues dades seran incorporades en un fitxer automatitzat, el responsable del qual és l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera, qui que 
podrà utilitzar-les per a fins propis de l’administració. 
Podrà exercir els seus drets d’accés , rectificació i cancel·lació  per mitjà d’escit adjuntant una fotocòpia del seu DNI, dirigit a la Secretaria General de l’Ajuntament 
d’Albalat de la Ribera-  
 

Sr. alcalde de l’Ajuntament de la Vila 

Albalat de la Ribera, __ de/d’ ___________ de 2013.  [signatura] 
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