Ajuntament
de Torrebesses
Carrer del Portal, 3
25176 Torrebesses
(Lleida)
PÒLISSA D’ABONAMENT
PER AL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA DE TORREBESSES

1. Dades del subministrament i de la persona abonada
Nom i cognoms:
Adreça fiscal:
Adreça del subministrament:

NIF:
CP:
Tel.:

Tipus de subministrament (domèstic, comercial, industrial, piscina...):
2. Drets (el pagament s’acredita amb el corresponent rebut)
Concepte
Subministrament de comptador:
Reobertura del subministrament en cas d’impagament:
Fiança de l’Institut Català del Sòl:
.

Import

12,02

Subtotal
IVA
Fiança
Total

................................
................................
12,02.......................
................................

3. Domiciliació dels rebuts
Entitat bancària

Oficina

Dígit de control

Número de compte

Règim jurídic
Aquest contracte es regeix pel Reglament del servei municipal d’abastament d’aigua de Torrebesses (BOP de
24.11.2007), que la persona abonada coneix i accepta, per l’ordenança fiscal corresponent i per la resta de normativa
aplicable.
La vigència de la pòlissa finalitzarà el 31 de desembre d'enguany i s'entendrà tàcitament prorrogada per un any sempre
que qualsevulla de les parts no comuniqui expressament per escrit a l’altra, i amb una anticipació mínima d'un mes, la
voluntat de donar per finalitzada la relació contractual.
L’Ajuntament entendrà que la falta de pagament dins del període voluntari dels rebuts de la taxa pel subministrament
d’aigua es produeix com a renúncia de l’abonat a què se li continuï prestant el servei.
Aquesta pòlissa se subscriu sens perjudici de tercers, salvant el dret de propietat i amb la reserva que siguin concedits
a la persona abonada els permisos necessaris per poder efectuar les instal·lacions que requereixin els
subministraments que pren al seu càrrec, així com les autoritzacions administratives necessàries per a l’ús de
l’habitatge o local.

Torrebesses, a .... d’................ de 20.... .
L’ abonat/da

L’alcalde/essa

De conformitat amb allò previst a l’article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) us
informem que les dades que faciliteu en aquest formulari, i també la continguda en l’altra documentació que aporteu,
quedaran incorporades en un fitxer, el responsable del tractament del qual és l’Ajuntament de Torrebesses. La persona
abonada podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament d’aquestes dades, en els
termes establerts a la LOPD, bé adreçant-se a Torrebesses, carrer del Portal, 3, CP 25176.

