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  SOLICITUDE DE ALTA 

SERVIZO MUNICIPAL DE ABASTECEMENTO DE AUGA E SANEAMENTO  

  USO DOMESTICO 
DATOS DO SOLICITANTE 

NOMBRE E APELIDOS / RAZON SOCIAL: 

D.N.I. / C.I.F.: EN REPRESENTACIÓN DE: 

ENDEREZO DE NOTIFICACIÓN CODIGO POSTAL 

TELEFONO EMAIL 

DATOS DA CONEXIÓN 

ENDEREZO DE SUBMINISTRO: 

POBLACIÓN VENTA E INSTALACIÓN DE CONTADOR 
 
 

REFERENCIA CATASTRAL 

NUMERO DE CONTADOR MARCA CALIBRE LECTURA 

ACHEGAR OS DATOS DO CONTADOR SE ESTIVO DADO DE ALTA CON ANTERIORIDADE OU DISPÓN DUN XA INSTALADO. 
 
 

DOCUMENTACIÓN XERAL QUE SE ACHEGA A SOLICITUDE  

DNI / CIF (Para sociedades co DNI do apoderado e escritura de poder).  
Escrituras de propiedade ou documento que acredite a dispoñibilidade do inmoble para o que se 
solicita a alta.  
Xustificante da titularidade da conta bancaria (IBAN)  
Licenza municipal de primeira ocupación da construción ou Informe sobre a situación de fóra de 
ordenación expedido polo departamento municipal de disciplina urbanística.   
Se non dispón de licenza de primeira ocupación: Informe de fontanería da instalación interior ou           
Declaración responsable do titular do inmoble.  
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 OBSERVACIÓNS:  

  

  

  

  

  

 

 
  
 
  
 
 
 
En Arteixo, a ____ de __________________ do ________  
 
 
 
 
  
Asina D/Dª:  
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  
De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable 
de Tratamento dos seus datos persoais é SUMARTE, S.A., con dirección PRAZA ALCALDE RAMON DOPICO, Nº 1-15142 
ARTEIXO (A CORUÑA).  
1.- FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado no presente documento. 
O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo 
solicitado.  
PRAZO DE CONSERVACIÓN: os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para poder atender a súa 
solicitude, así como para dar cumprimento legal ás xestións administrativas derivadas da prestación do servizo  
2.- LEXITIMACIÓN: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga ao realizar a 
solicitude de prestación do servizo.  
3.- DESTINATARIOS DE CESIÓNS: SUMARTE, S.A. non cederá os seus datos de carácter persoal.  
4.- DEREITOS: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento 
dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos. 
SUMARTE, S.A. dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa 
propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa 
identidade.   


