servei municipal d’aigües
AJUNTAMENT DE Sant Joan les Fonts

OFICINA: Carrer de Juvinyà 13 (Can Lics)
TELF: 972 29 22 22
ALTA NOVA:
•
•
•
•

Fotocòpia Llicència de 1a ocupació o permís de l'Ajuntament. Cèdula
d’habitabilitat.
Butlletí de l’instal·lador.
Fotocòpia de l'escriptura de propietat o contracte de compravenda o
arrendament.
Fotocòpia del N.I.F./C.I.F.

CANVI DE TITULAR:
•
•
•
•
•
•

Fotocòpia d'escriptura de propietat o de contracte de lloguer.
Fotocòpia del N.I.F./C.I.F.
Es aportés la lectura del comptador per poder facturar.
SUBROGACIONS:
Defunció: Fotocòpia del certificat de defunció del titular del contracte i
fotocòpia del N.I.F. del nou sol·licitant.
Separació: Fotocòpia de la sentència de separació i Fotocòpia del N.I.F.
del nou sol·licitant.

BAIXA:
•
•
•

•
•

Lectura del comptador.
Fotocòpia del N.I.F.
Serà requisit per fer efectiva la baixa poder entrar a desmuntar el
comptador i precintar en immobles on el comptador estigui situat a
l'interior.
Estar al corrent de pagament
Només podrà demanar la baixa el titular del contracte.

OBRES:
•
•

Fotocòpia del permís d'obres o de l'Ajuntament.
Fotocòpia del N.I.F./C.I.F.

servei municipal d’aigües
AJUNTAMENT DE Sant Joan les Fonts

LOCALS COMERCIALS O INDUSTRIALS:
•
•
•
•

Fotocòpia de la llicència d'obertura o permís d'inici de l'activitat que se
sol·licita a l'Ajuntament
Fotocòpia del N.I.F./C.I.F.
Escriptura de propietat o contracte de lloguer
Butlletí de l’instal·lador per a altes noves

INSTAL·LACIONS DE REG O CONTRA INCENDIS:
•
•

Butlletí de l’instal·lador per a altes noves
Fotocòpia del N.I.F./C.I.F.

ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS

•
•

•

•
•
•
•

•

Es sol·licitarà mitjançant INSTÀNCIA GENÈRICA:
http://www.santjoanlesfonts.cat/seu-electronica/seu-electronica/
En el cas que la persona que pretengui realitzar qualsevol d'aquestes
gestions no es correspongui amb el titular, haurà de presentar autorització
escrita del mateix amb fotocòpia del N.I.F.
En cas de realitzar un canvi de titular amb cessió, s'haurà d'adjuntar un
document de cessió amb fotocòpia del N.I.F. de la persona que cedeix el
comptador.
Quan es tracti d'una persona jurídica, s'haurà d'adjuntar fotocòpia del
document acreditatiu amb poders del signant.
En tots els casos anteriors s'ha de presentar la domiciliació bancària.
Així mateix, en tots els casos s'haurà d'acreditar els metres quadrats útils.
El personal tècnic del Servei d’Aigua Municipal comprovarà si s’ha de fer
nova escomesa i la ubicació del comptador. (En cas de nova esca anirà a
càrrec del sol·licitant.)
Es farà el pagament de les taxes corresponents a cada cas i s’adjuntarà
comprovant abans de la instal·lació o modificació.

