
SERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE
EMPRESA GESTORA: "AIGÜES DE BLANES S.A."
CIF: A-17323205

HORARI D'OFICINA
De dilluns a divendres: de 9 a 13:30 hores
	 	 	 dimecres: de 16:30 a 19:30 hores

St. Pere Màrtir 23, bx
Tel. 972.33.12.03
Fax 972.33.15.52
17300 Blanes

NOM
ADREÇA
CP - POBLE

Abonat: 100.000

Blanes, quinze de desembre del 2017

Senyor/a: Señor/a:

L'informem que a les nostres oficines del carrer Sant Pere

Màrtir 23, bx de Blanes, tenim pendent de cobrament la

factura per subministrament d'Aigua, Cànon de l'Aigua,

Brosses i  Taxa de Clavegueram següent: 

Le informamos que en nuestras oficinas de la calle Sant Pere

Màrtir 23, bx de Blanes, tenemos pendiente de cobro la

factura por suministro de Agua, Cánon del Agua, Basura y

Tasa de Alcantarillado siguiente: 

Factura Número: Data facturació: Import:

3.260.294 01-10-2017 57,63

Corresponent al domicili següent: Correspondiente al domicilio siguiente:

Adreça:

ADREÇA
Població:

BLANES

Li demanem que es posi en contacte amb les nostres oficines

a fi de solucionar aquesta situació. Per a qualsevol consulta

telefònica, el nostre número és el 900 866 679.

Le pedimos que se ponga en contacto con nuestras oficinas

para solucionar esta situación. Para cualquier consulta

telefónica, nuestro número es el 900 866 679.

Donant-li les gràcies per la seva atenció, el/la saludem

atentament.

Dándole las gracias por su atención, le/la saludamos

atentamente.

AIGÜES DE BLANES S.A.

Segons la Llei 22/10, del Codi de Consum de Catalunya, les persones en situació de vulnerabilitat econòmica d’acord amb els

criteris que estableix la Llei, poden presentar-nos una petició de suspensió del tall en un termini màxim de 15 dies hàbils, des de la

recepció d’avís de tall: Prèviament, han de dirigir-se als Serveis Socials del seu municipi o comarca i sol.licitar un informe sobre la

seva situació personal. Un cop rebem l’informe o el justificant de la seva petició, no durem a terme el tall de subministrament.




