Generalitat
de Catalunya
Sol·licitud de verificació oficial de comptadors

Primera verificació*

1. Dades del/de la sol·licitant
Nom i cognoms/Raó social

NIF

Adreça

Telèfon

Codi postal

Població

En el cas de persona jurídica
Nom i cognoms del representant

NIF del representant

Dades de contacte***
Telèfon fix
Telèfon mòbil
Adreça de correu electrònic

2. Dades d'identificació del subministrament
Nom i cognoms del/ de la titular del subministrament

NIF

actualització: novembre 2018

Adreça del/ de la titular del subministrament
Nom de l'empresa subministradora

Número de pòlissa

3. Dades del comptador
Número de l'aparell

Marca o nom del/de la fabricant

Número de CUPS (només en el cas d’energia elèctrica)
Lloc on està instal·lat el comptador: Adreça i ubicació
Codi postal

Població

G146NERGIA-085

Tipus de comptador
capacitat = 0 < a 20m3/h
D'aigua
capacitat de > de 20 m3/h
cabal màxim inferior a 20 m3/h
De gas
cabal màxim igual o superior a 20 m3/h **
monofàsic
Elèctric
trifàsic

simple
de doble tarifa
simple
de doble o triple tarifa
amb transformadors

4. Autoritzacions i altres informacions
He realitzat una reclamació del subministrament elèctric davant el Departament d’Empresa i Coneixement
Número d’expedient
Autoritzo el Departament d’Empresa i Coneixement a comunicar les dades de contacte d’aquest formulari a l’empresa
distribuïdora (aigua, llum i gas), amb la única finalitat que pugui contactar amb mi per retirar el comptador i posterior verificació.
Només en el cas de persones físiques
Accepto rebre notificació electrònica dels actes administratius relacionats amb aquesta sol·licitud.
Especifiqueu les persones que podran accedir a aquestes notificacions
Signatura de la persona sol·licitant

Lloc i data

Generalitat
de Catalunya

Informació bàsica de protecció de dades del tractament “Expedients administratius en l’àmbit de seguretat industrial
Responsable del tractament: Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial
Finalitat: gestionar els expedients administratius relatius a tràmits instats en l’àmbit de seguretat industrial.
Legitimació: exercici de poders públics d'acord amb les competències assumides per la Direcció General d'Energia, Mines i
Seguretat Industrial en matèria de seguretat industrial: seguretat d’instal·lacions, automòbils, metrologia i productes.
Destinataris: Les dades es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC per compte del
responsable del tractament. Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per
la llei.
Drets de les persones interessades: teniu dret a accedir a les dades personals facilitades, rectificar-les, suprimir-les, oposarvos i a sol·licitar-ne la limitació del tractament en els supòsits previstos per la normativa vigent. Per exercir aquests drets, heu
d’adreçar un escrit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals per correu postal (pg. de
Gràcia, 105, 08008, Barcelona) o un correu electrònic a l’adreça bustiaprotecciodedades.emc@gencat.cat, signat
electrònicament amb DNI electrònic o certificat electrònic reconegut.
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Més informació al web http://empresa.gencat.cat/ca/treb_departament/proteccio-de-dades/info-addicional/unitats/direccio-generalenergia-mines-i-seguretat-industrial/expedients-administratius/

Imprimiu 2 còpies del document: una per a la persona interessada i l'altra per a l'expedient.
* En cas d’una segona verificació, abans cal adreçar-se directament al Laboratori i abonar-ne el cost.
** Les despeses generades per la comprovació i verificació del comptador de gas de cabal igual o superior a 25m3/h seran a
càrrec del sol·licitant en el cas que sigui correcte el funcionament del mateix i a càrrec del propietari del comptador en cas
contrari (R.D. 1434/2002, de 27 de desembre)

