
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

CERTIFICAT NÚM. 5002333

Abonat: 100.000

Blanes, vint-i-tres de gener del 2018

Senyor/a: Señor/a:

Tenim pendents de cobrament els seus rebuts del

subministrament d'Aigua, Cànon de l'Aigua, Escombraries,

Taxa de Clavegueram i Compra d'Aigua corresponents a

períodes varis de la seva finca situada a 

Tenemos pendiente de cobro sus recibos por el suministro de

Agua, Canon del Agua, Basuras, Tasa de Alcantarillado y

Compra de Agua correspondientes a periodos varios de su

finca situada en 

Carrer, núm., pis i porta:

ADREÇA
Població:

BLANES

Segons detall: Según detalle adjunto:

Núm. Factura Data facturació Euros

3.257.114 01-09-2017 50,39

3.282.260 01-11-2017 49,81

Preguem prengui nota que en compliment de les normes

vigents, si vostè no realitza el pagament en un termini no

superior als QUINZE DIES hàbils a partir de la data de

recepció de la present, ens veurem en l'obligació de suspendre

el subministrament prèvia comunicació a l'Ajuntament.

Le rogamos tome nota que en cumplimiento de las normas

vigentes, si no realiza usted el pago en un plazo no superior a

QUINCE DÍAS hábiles a partir de la fecha de recepción de la

presente nos veremos obligados a suspender el suministro,

previa comunicación al Ayuntamiento.

El/La saludem atentament, Le 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.

EN CAS DE TROBAR-SE EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ECONÒMICA LLEGIR DARRERE



Donat que ja s’ha efectuat un avís previ referent a un impagament en el subministrament d’aigua de l’habitatge
que es detalla en aquest escrit, li fem avinent que d’acord amb la llei es pot dirigir a Serveis Socials de

l’Ajuntament a sol.licitar cita prèvia amb el seu treballador social de referència. Disposa d’un termini de 15 dies
des de la recepció d’aquest escrit.

Un cop revisat el seu expedient per part de Serveis Socials es notificarà a Aigües de Blanes el resultat del
mateix per tal de: comunicar un pla de pagament dels rebuts impagats o bé autoritzar a Aigües de Blanes a

aplicar el Reglament del Servei  en casos d'impagament.

Teniendo en cuenta que ya se ha efectuado un aviso previo referente a un impago en el suministro de agua de la
vivienda que se detalla en este escrito, le hacemos saber que de acuerdo con la Ley se puede dirigir a Servicios

Sociales del Ayuntamiento a solicitar cita previa con su trabajador social de referencia. Dispone de un plazo de 15
días desde la recepción de este escrito.

Una vez revisado su expediente por parte de Servicios Sociales se notificará a Aigües de Blanes la resolución
del mismo a fin de: comunicar un plan de pago de los recibos impagados o bien autorizar a Aigües de Blanes

SA a aplicar el Reglament del Servei  en casos de impago.




