
 

- presentar juntament amb la sol·licitud llicència obres- 

AJUNTAMENT DE PERAFORT 

C/ NOU, 7-11 

43152 PERAFORT 

NIF. P4310500F 

ALTA  SUBMINISTRAMENT D’AIGUA  

( PER OBRES ) 

Nom i cognoms o raó social: ___________________________________________________ 

NIF: ___________________ Adreça tributària: ____________________________________ 

Població _________________Codi Postal _________Telèfon _________________________ 

Adreça fiscal: _______________________________________________________________ 

Correu electrònic: ___________________________________________________________ 

Núm. de compte:  ES _ _  -  _ _ _ _- _ _ _ _ - _ _ _ _- _ _ _ _ -  _ _ _ _ 

 

 Taxa Subministrament d’aigua per obres:  

 Lloguer de comptador d’obres: 25,00 €. / trimestre. 

 

 Drets de connexió:  

  Vivenda unifamiliar:  130,00 €. 

  Vivenda plurifamiliar de 2 a 7 habitatges per entrada: 260,00 €. 

       Vivenda plurifamiliar de 8 a 20 habitatges per entrada: 390,00 €. 

  Vivenda plurifamiliar de més de 20 habitatges per entrada: 520,00 €. 

 Obra civil:  591,60 €. 

 

 

Data: Perafort a ____  de  ________________ de 20__ 

 

Documentació que es requereix per l’alta de taxes aigua per obra nova: 

DNI / NIF / CIF del titular. 

Còpia simple de la compra de la vivenda/solar. 

 

Signatura: 

 

Ajuntament de  Perafort, entitat amb CIF número P4310500F posa en coneixement que les seves dades, recollides com a conseqüència de la present relació, 

seran incloses en un fitxer automatitzat pel seu tractament. La finalitat del tractament és alta taxes. 

L’Ajuntament de Perafort tractarà aquestes dades amb la màxima confidencialitat essent el destinatari únic i exclusiu dels mateixos, i no efectuant cessions o 

comunicacions a tercers al marge de les senyalades per la normativa vigent (en cas d’existir cessió no derivada d’una norma legal o necessària en funció de la 

relació existent, s’haurà de incloure el destinatari) 

El contribuent té dret a efectuar els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació, d’acord amb la LOPD 15/1999, a les instal·lacions de l’Ajuntament de Perafort, 

situat al Carrer Nou,7-11,CP 43152, Tarragonès. 

 
 

Etiqueta registre entrada 


