
 
SOL.LICITUD TARIFA SOCIAL 

Dades generals 

 

Dades d’identificació de la persona titular del contracte de subministrament 

Nom______________________ Primer Cognom________________________________________________________  

Segon Cognom_______________________________________ Dni/Nif/Nier/Passaport_________________________ 

Número de Contracte_____________________________________________________________________________ 

Adreça de subministrament de la primera residència 

Adreça Subministrament___________________________________________________________________________ 

Codi Postal______________  Població________________________________________________________________ 

Telèfon fix____________ Telèfon Mòbil_____________Adreça correu electrònic_______________________________ 

Declaro  complir els requisits necessaris segons normativa d’aplicació per sol.licitar la tarifa social, AUTORITZO a la 
Societat Municipal d’Aigües de Moià, S.A. a realitzar les comprovacions necessàries per poder aplicar la tarifa.       

 SI ____             NO ____ 

Per la renovació anual de la tarifa social AUTORITZO a la Societat Municipal d’Aigües de Moià, S.A. a realitzar les 
comprovacions necessàries per tal d’aplicar la renovació.              SI ____             NO ____ 

 

Moià,_______ de ________________________ de 20_____ 

 

 

Signatura de la persona del titular del contracte de subministrament 

Si al llarg de l’any es produeix un canvi de la situació personal/familiar, el beneficiari té l’obligació de 
comunicar-ho en un termini màxim de 15 dies. L’incompliment d’aquesta obligació i la modficicació de els 
condicions que permeten gaudir-la, comportaran la pèrdua dels dret amb efectes a partir del periode 
impositiu següent que sigui posat a cobrament. 

Comunicació a la persona que inicia el procediment 

1. D’acord amb l’article 5.1 d) de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades 
s’inclouran en els arxius de la SMAMSA per tal de tramitar l’expedient administratiu assegurant-ne la confidencialitat. Les 
persones titulars de les dades podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició, per escrit a la 
SMAMSA, Cr Joies, 16 08180 Moià. 

2. La SMAMSA es reserva el dret a la comprovació de la certesa i veracitat de les dades declarades en actuacions de 
comprovació i investigació posterior, amb l’advertiment que la seva falsedat pot determinar una possible responsabilitat de la 
persona sol.licitant en la comissió d’una infracció tributària. 

3. Article 194 de la Llei 58/2006, de 17 de desembre, general tributària. L’incompliment per part de la persona sol.licitant de 
l’articles16.6 pot ser constitutiu de la infracció tributària que preu l’article 194 de la Llei 58/2003, general tributària, per 
sol.licitar indegudament beneficis fiscals mitjançant l’omissió de dades rellevants, i sancionable amb una multa pecuniària de 
300€. 

 

A L’ATENCIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL D’AIGÜES DE MOIÀ, S.A. 

Cr Joies, 16 08180 Moià Telèfon 938207842 
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