
Nom i cognoms o raó social:

1. Persona que sol· licita

Adreça:

Nacionalitat:

Població:

Representant legal:

Nom i cognoms de la persona de contacte:

Adreça: Telèfon/e-mail:

Núm. de passaport/DNI:

T1
-0

18

Sol· licitud d’embrancament d’aigua

• A • A • A

3. embrancamnet d'aigua potable

Consum

Lavabos

ConsumQt Qt

Tipus d'ús: hoteldomèstic

Bidet Sanitari amb cisterna

Sanitari amb fluxor Banyera Plat de dutxa

Safareig Pica de cuina domèstica

Pica de cuina industrial Rentaplats Rentadora

Bany de vapor

Urinari amb fluxor

Consum especial Qt

Piscina m3 Banyera d'hidromassatge

Altres consums especials:

Altres consums especials

Consum

Consum Qt

Consum ConsumQt Qt

Altres consums especials Altres consums especials

2. Dades de l'embrancament

urbanitzacióimmoble

Carrer:

terreny

Núm: Edifici:

4. embrancamnet d'incendi 5. embrancamnet de climatizació

Boques d'incendi (cabal) Ruixadors(cabal)

Consum Qt Consum ConsumQt Qt

Manegues (cabal)

Aire acondicionat con-
densat per aigua (cabal) 1/s

4. Data i signatura

Canillo,                   d                                                                      de

Signatura de la persona que sol·licita



Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud

•  En el cas de ser necessari l'obertura d'una rassa sol.licitud de rases (T1-095)

Legislació aplicable

• Reglament del servei d'aigua potable, del comú de Canillo, aprovat el 26 de juny del 2000,publicat BOPA núm. 36, any 12.
• Reglament d'us de la llengua oficial en organismes públics del 22 de març de 2005.

Informació complemantaria

• Si la persona que sol.licita actua en nom d'una societat, ha de ser-ne el carrec representatiu, o tenir poders inscrits al Registre de Societats ,
o estar facultat en una certificació de la Junta signada pel president i el secretari de la societat..
• Si la persona que sol.licita actua en representació d'una altra persona, ha de presentar poders que l'autoritzen a efectuar aquet tràmit.
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