SOL·LICITUD DE CONNEXIÓ DE LA PRESA D’AIGUA POTABLE

El Sr./la Sra.____________________________________ amb NIF/CIF núm.____________,
adreça fiscal_________________________________________ de ___________________
codi postal_____________; amb domicili a efectes de notificació a ____________________
_________________________________________________________________________ ,
tel. núm.___________ i correu electrònic: __________________ en nom i representació de
_________________________________________________________________________
com a propietari del següent immoble:

Adreça subministrament:
Cr.__________________________________________________ núm. ____Pis___ Pta.___

SOL·LICITA:
Comptadors únics
CIF o DNI
Cèdula d’Habilitat en vigor, original o certificat de situació urbanística
Domiciliació bancària (adjuntar fotocòpia document bancari)
Certificat d’instal·lació particular de subministrament d’aigua (segellat per l’Instal·lador)
Comptador individual en bateria
CIF o DNI
Cèdula d’Habilitat en vigor, original o certificat de situació urbanística
Domiciliació bancària (adjuntar fotocòpia document bancari)
Certificat d’instal·lació particular de subministrament d’aigua (segellat per l’Instal·lador)
Comptador d’obra
CIF o DNI
Còpia de la llicència municipal d’obres
Darrer rebut de l’IBI
Plànol de situació on s’indiqui l’emplaçament de la connexió del servei.
Plànol de planta baixa on s’indiqui la ubicació del recinte de mesurament
Domiciliació bancària (adjuntar fotocòpia document bancari)
Bateries de comptadors (promotor)
CIF o DNI
Croquis de la bateria de comptadors, indicant a on pertany cada pressa individual
Certificat municipal de final d’obra
Llistat de propietaris amb telèfons
CIF de la comunitat
Local sense activitat
Local amb activitat
Certificat censal de l’Agència Tributària o còpia del model 036, 037 o 840 (segons pertoqui)
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SOL·LICITUD
El peticionari sol·licita de l’Ajuntament d’Inca llicència per a la connexió a la xarxa d’aigua
potable de l’immoble referit en aquesta sol·licitud i es compromet a les obligacions
contingudes en el Reglament Regulador dels Serveis Municipals de Subministrament
d’Aigua i Sanejament d’Aigües Residuals i Pluvials (BOIB 018 de l’11 de febrer de 2020)
Així mateix, s’obliga a signar amb l’Ajuntament el contracte regulador del servei a partir del
pròxim trimestre natural.

El període de cobrança de la taxa pel subministrament d'aigua apareix publicat al BOIB 156
del 16 de novembre de 2019. La manca de pagament del rebut emès provoca l'inici de
l'expedient de suspensió de subministrament per incompliment contractual, sense perjudici
de l'aplicació del Reglament General de Recaptació (RD 939/2005 de 29 de juliol).
OBSERVACIONS
Una vegada presentada la sol·licitud, el servei d’aigües procedirà a fer la 1a inspecció i es
confeccionarà el pressupost per posteriorment avisar telefònicament al sol·licitant de l’import
d’aquest.
NOTES:
•
•
•

La cèdula d’habitabilitat es poden tramitar al Consell de Mallorca (Departament de
cèdules, telèfon 971 173 587)
El certificat de situació urbanística es pot sol·licitar al departament d’Urbanisme de
l’Ajuntament d’Inca.
Es pot trobar un model de certificat d’instal·lació particular de subministrament d’aigua
a la web de l’ajuntament, www.incaciutat.com

Signatura,

Inca, ______de/d’_________________de ______
De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem
que les dades d'identificació personal que heu d'incloure en aquest formulari són de caràcter obligatori d'acord amb l'art 66 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre; en cas de no consignar-les, us podrem tenir per desistits de la vostra petició, previ requeriment, d'acord amb l'art 68
de la llei citada . Les vostres dades s'incorporaran en un fitxer automatitzat i/ o manual del qual n'és titular l'Ajuntament d’Inca i seran
tractades sobre la base de la política de confidencialitat de l'entitat , amb la finalitat d'administració i gestió de la relació existent entre les
parts, dintre de les finalitats legítimes de l'Ajuntament . Alhora presteu el consentiment perquè les vostres dades puguin ser tractades per a
alguna de les finalitats esmentades o per a totes elles. També us informem que podeu exercitar en qualsevol moment els drets d'accés ,
rectificació, cancel•lació i oposició en els termes establerts a la legislació vigent sobre protecció de dades, mitjançant escrit presentat en el
Registre de l'Ajuntament d’Inca, Plaça Espanya, 1 07300 Inca (Illes Balears).
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