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REGISTRE GENERAL 

Data: 

Entrada núm.: 

 

 

CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓ  DDEE  FFUUIITTAA  IINNTTEERRIIOORR  DDEELL  SSUUBBMMIINNIISSTTRRAAMMEENNTT  DD’’AAIIGGUUAA  
 

Dades del sol.licitant: 

Nom i cognoms/Raó social 
 

DNI/NIF 

Adreça  Núm. Pis Porta 

Zona padró aigua (Nucli del Bruc-Mas Grau, Montserrat Parc- Sant Pau de la Guàrdia, 
Bruc Residencial) 
 

e-mail 

Població/CP 
 

Telèfon 

 
Procediment: 

1. Comunicar a l'entitat subministradora de l'aigua (Ajuntament del Bruc) la fuita amb caràcter previ a la 
reparació/esmena de la fuita. (Durant el procés trimestral de lectures de comptador, l'Ajuntament comunica 
d'ofici la possible existència d'una fuita als residents de l'habitatge.) 

2. Demanar un informe tècnic extern acreditat on s’informi de la causa de la fuita 
3. Reparació de la fuita (important: s'ha de presentar la factura de la reparació) 
4. Data de la detecció de la fuita 

 
Dades de la factura de subministrament d'aigua del trimestre de la fuita: 

Titular (Noms i Cognoms) Referència Data d'emissió 

Adreça Núm. Pis Porta 

 Núm. Comptador Trimestre de la lectura Any 
 
 

1r 2n 3r 4t 

 
Observacions: 

 
 

 

Documentació que cal aportar per a l'informe tècnic: 
 Fotocòpia NIF/CIF 
 Factura reparació 
 Informe tècnic extern acreditat on s’informi de la causa de la fuita 
 Factura organisme del trimestre (en cas que la comunicació sigui a posteriori de la recepció de la factura) 
 Acreditació del representant (en cas que la comunicació es faci per una persona que no sigui el titular del 

subministre) 

 
Signatura, 

 

El Bruc, a ____ de ______________ de 20___ 
 
 

IL·LM. SRA. ALCALDESSA DEL BRUC 
 

D’acord amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les 
dades facilitades seran incloses al Registre de documents de l’Ajuntament per al seu tractament informàtic. 


