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1. ASSUMPTE

2. DADES DEL SOL·LICITANT
NOM O RAÓ SOCIAL

COGNOM 1

COGNOM 2

NOM O RAÓ SOCIAL

COGNOM 1

COGNOM 2

DNI / NIE / NIF / PASSAPORT

RELACIÓ AMB EL SOL·LICITANT

DNI / NIE / NIF / PASSAPORT

3. DADES DEL REPRESENTANT (Només en cas de representació)

4. NOTIFICACIONS:
Domicili a efectes de notificacions:
TIPUS DE VIA

NOM DE LA VIA PÚBLICA

CODI POSTAL

POBLACIÓ

CORREU ELECTRÒNIC

N.

PROVÍNCIA

PAÍS

ESC

PIS

TELÈFON

PORTA
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5. EXPOSA (Exposi els fets i les raons en què es fonamenta la petició, , incloent tota la següent informació: ús al que es detinarà l'aigua (obra, subministrament a vaixell a mig termini, altres), moll, cabdal sol·licitat,
data d'inici del servei, data de finalització del servei (aproximada) número de compte bancari, altra informació que consideri necessària. Totes les dades anteriors serán, com a mínim, les que han de figurar en aquest camp)

6. DECLARA
Que el sol·licitant coneix i accepta les condicions del servei d'aiguada a mig termini

7. SOL·LICITA (Exposi en què consisteix la sol·licitud)

Que previs els tràmits corresponents es SUBMINISTRI EL SERVEI D'AIGUADA A MIG TERMINI SOL·LICITAT

8. DOCUMENT QUE S’APORTA

1.

5.

9.

2.

6.

10.

3.

7.

11.

4.

8.

12.

LLOC

Plànol d'ubicació del comptador

DATA

SIGNATURA DEL SOL·LICITANT / REPRESENTANT LEGAL

Informació sobre protecció de dades
(Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals)
Responsable del Tractament. APB, amb domicili al moll de Barcelona - Word Trade Center - Edifici Est - 08039 Barcelona; telèfon 932 986 000, i l’adreça electrònica sau@portdebarcelona.cat.
Finalitat i base legal. Tramitació de la seva petició de servei d'aiguada a mig termini. Exercici de poders públics.
Termini de conservació. Durant la tramitació de l’expedient i fins a la prescripció de responsabilitats legalment previstes.
Exercici de drets. D’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, adreçant la seva petició personalment a les oficines de l’APB,
presentant un escrit al Registre General-SAU o en el Registre Electrònic a través de la Seu electrònica a https://seu.portdebarcelona.gob.es. En tot cas té dret a presentar una reclamació davant de la AEPD https://
www.aepd.es/es sempre que ho consideri oportú.
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Entrega presencial
Instruccions per a l’entrega presencial d’aquesta sol·licitud:
1.

Descarregar el formulari de sol·licitud i guardar-lo a l’ordinador.

2.

Emplenar el formulari i imprimir-lo.

3.

Signar el formulari de forma manuscrita i entregar-lo presencialment a les oficines del Servei
d’Atenció a l’Usuari (SAU) de l’APB. Al web públic (http://www.portdebarcelona.cat) trobarà
informació de la ubicació i de l’horari d’atenció al públic de les oficines del SAU.

4.

Adjuntar plànol d’ubicació de la zona de servei d’aigua.

Entrega electrònica
Instruccions per a l’entrega electrònica d’aquesta sol·licitud
(necessita certificat electrònic):
1.

Descarregar el formulari de sol·licitud i guardar-lo a l’ordinador.

2.

Emplenar el formulari i signar-lo electrònicament.

3.

Adjuntar plànol d’ubicació de la zona de servei d’aigua.

4.

Entregar a la seu electrònica (https://seu.portdebarcelona.gob.es)
de l’APB en el tràmit Registre Electrònic.

PÀG 3 /3

