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SOL·LICITUD TAXA NOVA ESCOMESA O REPARACIÓ ESCOMESA DE CLAVEGUERAM

Dades identificatives del/la sol·licitant:

Nom:  

DNI, NIF o NIE:  Telèfon:  Mòbil:  

Correu electrònic: Adreça: 

Població: Província: Codi postal: 

Dades identificatives de l'habitatge: 

En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per l'Ajuntament de Sant 
Feliu de Guíxols amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud, d'acord amb el seu consentiment. 
  
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades no seran 
cedides a tercers. 
  
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd 
  

Pl. Mercat, 6-9 - 17220 Sant Feliu de Guíxols - Tel. 972 32 70 00

Descripció:

Població: Codi postal: Província:

Adreça: 

Tipus de sol·licitud:

Taxa nova escomesa d'aigües residuals (Clavegueram) 
Taxa per reparació d’escomesa existent 

Signatura de la interessat/da de l'habitatge

Sant Feliu de Guíxols,

Tel. mòbil: Adreça-e d'avís: Accepto la notificació electrònica

Taxa nova escomesa d'aigües pluvials 
Taxa unitària per a distàncies superiors a 9 ml

http://ciutada.guixols.cat/dpd
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