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AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA
DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A.
Carrer General Batet, 1-7
08028 BARCELONA
CARTA D’AUTORITZACIÓ CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT D’AIGUA:
Sr./Sra. ______________________________________amb NIF/NIE
(del que adjunto còpia), en la meva
condició d’apoderat (segons escriptura de la que adjunto còpia*) de la societat amb raó social
_______________________________________autoritzo al Sr./Sra.______________________________________amb
NIF/NIE________
a que subscrigui en el meu nom i representació de la societat esmentada, el contracte de
subministrament d‘aigua amb Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A.
(Aigües
de
Barcelona), amb destí del carrer________________________,
número_____, pis____,
de________________[municipi].
He estat informat de que haig de disposar d’un equip de mesura de característiques tècniques adequades (segons
criteris especificats a la web d’Aigües de Barcelona), i que haig de tenir subscrit un contracte de manteniment, pel què
puc dirigir-me i contractar amb qualsevol empresa especialitzada. A continuació indico la meva opció per a contractar el
manteniment de l’equip de mesura, marcant amb una creu una de les següents caselles:
Sí, vull contractar el servei de manteniment de l’equip de mesura amb Aqualogy Solutions, S.A. (Musa).
No, no vull contractar el servei de manteniment de l’equip de mesura amb Aqualogy Solutions, S.A. (Musa), i
prefereixo contractar amb una altra empresa especialitzada. En aquest cas, he estat informat què per a poder
gestionar la meva alta/canvi de titular del contracte de subministrament d’aigua, hauré de presentar a qualsevol de les
oficines d’atenció presencial d’Aigües de Barcelona una còpia del contracte de manteniment corresponent amb una
empresa especialitzada, i un equip de mesura adequat per a la meva instal·lació (segons criteris definits a la web
d’Aigües de Barcelona), podent presentar l’equip de mesura a la oficina d’atenció presencial d’Aigües de Barcelona o
bé en el moment de la seva instal·lació en el domicili de subministrament, concertant dia i hora.
Manifesto que he llegit i accepto les clàusules que integren el contracte de subministrament d’aigua, i en cas d’optar per
contractar el manteniment de l’equip de mesura amb Musa, què també he llegit i accepto les clàusules del corresponent
contracte.
També expresso el meu consentiment per a que les dades personals obtingudes amb ocasió de la celebració d’aquest
contracte de subministrament d’aigua siguin tractades sota la responsabilitat d’Aigües de Barcelona, Empresa
Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A. (I incorporades a bases de dades de la seva titularitat):
• per la celebració, gestió i control del mencionat contracte i el compliment de les obligacions legals d’Aigües de
Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A., què requereixen, entre d’altres
extrems, cerciorar-nos que el Client disposa d’un equip de mesura d’aigua i el corresponent contracte de manteniment
de conformitat amb l’article 54.2 del Reglament. Amb aquesta finalitat: i) Aigües de Barcelona facilitarà a l’empresa
especialitzada amb qui hagi contractat el manteniment de l’equip de mesura, les dades relatives al número del present
contracte, adreça de subministrament i la data d’instal·lació per Aigües de Barcelona de l’equip de mesura; ii) Aigües
de Barcelona, en qualsevol moment, podrà demanar informació sobre la vigència del contracte de manteniment de
l’equip de mesura a l’empresa especialitzada a la que hagi contractat.
• si el Client vol contractar amb Aqualogy Solutions, S.A. (Musa) el manteniment de l’equip de mesura d’aigua o ja el
tingués contractat amb aquesta entitat: per a compartir amb Musa les seves dades (les mateixes què ens ha facilitat
per la celebració del contracte de subministrament d’aigua i/o qualsevol actualització posterior de les mateixes dades
que el Client ens comuniqués, inclosa l’extinció del present contracte) als efectes de la celebració, gestió, control i
extinció, si escau, d’aquest contracte de manteniment i el compliment per Musa de les seves obligacions legals; i
• amb independència de la vigència del contracte de subministrament d’aigua, si així ho autoritza: per a què Aigües
de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A. pugui mantenir-me informat de
productes i serveis relatius al sector de l’aigua , per qualsevol mitjà de comunicació (inclosos els electrònics) (ha de
marcar amb una creu l’opció que prefereixi):
Sí, vull rebre informació de productes i serveis relatius al sector de l’aigua, per qualsevol mitjà de comunicació
(inclosos electrònics)
No, no vull rebre informació de
comunicació (inclosos electrònics)

productes i serveis relatius al sector de l’aigua, per qualsevol mitjà de
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El titular de les dades personals ha de dirigir les sol·licituds (per escrit i acreditant la seva identitat) d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició que procedeixin al tractament del què és responsable (i) Aigües de Barcelona, Empresa
Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A. a la nostra Direcció de Clients amb domicili a Barcelona,
Carrer General Batet 1-7, 08028; i (ii) Aqualogy Solutions, S.A. (Musa), al domicili, situat a Barcelona, Carrer Cuzco, 2628, 6, 08030.

Atentament,

Raó Social Titular:

Firma Titular:

* Nota a l’escriptura d’apoderament: Només poden signar aquesta carta d’autorització de contractació de
subministrament d’aigua els apoderats de la societat amb poders suficients per autoritzar dita contractació en nom i
representació de la societat, és a dir, Administrador únic, Administradors solidaris, Administradors mancomunats (han de
signar la carta tots ells), Conseller Delegat, Apoderat general (si té facultats a l’escriptura per apoderar a un tercer).

