Sol·licitud-declaració de dades per gaudir del dret a l’ampliació de trams del
cànon de l’aigua per a usos domèstics
Dades generals
Dades d’identificació del titular del contracte de subministrament
Nom

Primer cognom

Tipus d’identificació
NIF
NIE
DNI

Segon cognom
Número - lletra

Passaport

Nom de l’entitat subministradora

Núm. Pòlissa/contracte

Adreça de subministrament de la primera residència
Tipus de via (plaça, carrer, etc.)

Nom de la via

Número

Bloc

Codi postal
Telèfon fix

Escala

Pis

Porta

Població
Telèfon mòbil

Adreça electrònica

Altres
Nombre de persones que conviuen al mateix habitatge, segons consta en el padró municipal

AUTORITZO a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), a realitzar consultes als organismes competents, respecte al nombre de persones
que conviuen al mateix habitatge, d’acord amb les dades facilitades en aquesta declaració.
Sí
No
Cas que no s’autoritzi la consulta, cal aportar juntament amb la declaració, el certificat de convivència.
Data

Signatura del titular del contracte de subministrament

A L’ATENCIÓ DEL DIRECTOR DE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
Provença 204-208, 08036 Barcelona
Telèfon d’informació: 012
•

Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya.
Article 69.3. Cas que el nombre de persones per habitatge sigui superior a tres, el volum corresponent al primer tram es determina a
partir de la dotació bàsica, increment en tres metres cúbics per persona addicional. Així mateix, el consum a partir del qual
s’aplicarà el coeficient 4 és el resultat de considerar 200 litres pel nombre de persones per habitatge i dia.

•

Cas que aquesta sol·licitud sigui tramesa únicament per correu electrònic sense la garantia d’autenticitat prevista a la normativa
vigent de règim jurídic i procediment administratiu comú, l’Agència Catalana de l’Aigua procedirà d’ofici, amb caràcter previ a la
tramitació de la sol·licitud, a la confirmació de la identitat del sol·licitant i a la integritat de les dades.

Comunicació a la persona que inicia el procediment
1. D’acord amb l’article 5.1, apartat d) de la Llei orgànica de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, les dades
facilitades s’inclouran en el fitxer de l’Agència per tal de tramitar l’expedient administratiu, assegurant-ne la confidencialitat. Els
titulars de les dades podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per escrit a l’Agència Catalana de
l’Aigua, carrer Provença 204, Barcelona (08036)
2. L’Agència Catalana de l’Aigua es reserva el dret a la comprovació de la certesa i veracitat de les dades declarades en actuacions de
comprovació i investigació posteriors, amb l’advertiment que el seu falsejament pot determinar una possible responsabilitat del
sol·licitant en la comissió d’una infracció tributària.
3. Art. 194. Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
L’incompliment per part del sol·licitant de l’article 16.6 pot ser constitutiu de la infracció tributària prevista en l’article 194 de la Llei
58/2003, General Tributària, per sol·licitar indegudament beneficis fiscals mitjançant l’omissió de dades rellevants, i sancionable
amb una multa pecuniària de 300 €.

