
AJUNTAMENT DE MONTBRIÓ DEL CAMP  
Tel. 977 826 010  –  Fax 977 826 502 
ajuntament@montbriodelcamp.cat 

Pl. de la Vila, 1 –  43340 MONTBRIÓ DEL CAMP 

REGISTRE GENERAL 

ALTA, BAIXA O MODIFICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

En/Na       amb DNI/NIF  
i domicili a    núm.  
codi postal    municipi  
telèfon fix             telèfon mòbil          adreça electrònica  
com a representant de amb DNI/NIF  

Si voleu rebre avisos, indiqueu el mitjà pel qual els voleu rebre: 

 Per SMS:    Per correu electrònic:   

Tipologia del tràmit: 
   Alta  Baixa    Modificació 

   Aigua  Escombraries    Clavegueres 

 Dades de la finca 

Adreça:  núm. 
Referència cadastral:   

  Dades bancàries 

Número del compte:  

Nom de l’entitat:  
Oficina:    Població:  
Titular: 

           Taxa per l’alta del comptador d’aigua (67,65€) 

Documentació que aporta el propietari 

   Escriptures de compravenda 
   Còpia NIF o DNI primer titular escriptura 
   Cèdula d’habitabilitat 
   Compte bancari      

Documentació que aporta el llogater 

   Contracte de lloguer 
   Còpia NIF o DNI     
   Compte bancari        

Montbrió del Camp,           de/d’  de 20 
         (signatura) 

        FORMZ202.01-02/01/2017 

 IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MONTBRIÓ DEL CAMP 
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la 
persona interessada que les dades facilitades seran objecte de tractament i s’incorporaran, per gestionar la seva sol·licitud, 
en el fitxer automatitzat de Registre d’Entrades i Sortides, responsabilitat de l’Ajuntament de Montbrió del Camp.  
Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, 
en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a aquest Ajuntament, amb domicili a la Pl. de la Vila, 1, 
o mitjançant l’adreça electrònica protecciodades@montbriodelcamp.cat.
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