
VACARISSES          

Tarifa per canviar el nom del titular del contracte | Urbanització 

Els Caus 

Tarifes aplicables des de l'1 de gener de 2018 
 
 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

Per a ús 
domèstic Per a ús comercial Per a ús industrial Per a ús d'obres 

NIF del titular del contracte 

Domiciliació bancària 

  
Per a persones jurídiques: Còpies de les escriptures de constitució de la societat i de 
poders 

Còpia de l’escriptura de compra o del contracte de lloguer   

 
 

TARIFA DE CANVI DE NOM 

  Per a tot tipus d'ús 

Tarifa canvi de nom 13,33 € 

IVA 21% 2,80 € 

TOTAL 16,13 € 

 

 

 

 

 

 

 



VACARISSES          

Tarifa per canviar el nom del titular del contracte | Urbanització El 

Palà 

Tarifes aplicables des de l'1 de gener de 2018 

 

La documentació necessària per realitzar el canvi de nom del titular del contracte és: 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

Per a ús 

domèstic Per a ús comercial Per a ús industrial Per a ús d'obres 

NIF del titular del contracte 

Domiciliació bancària 

  

Per a persones jurídiques: Còpies de les escriptures de constitució de la societat i de 

poders 

Còpia de l’escriptura de compra o del contracte de lloguer   

 

TARIFA DE CANVI DE NOM 

  Per a tot tipus d'ús 

Tarifa canvi de nom 14,10 € 

IVA 21% 2,96 € 

TOTAL 17,06 € 

 

 



VACARISSES          

 

Tarifa per canviar el nom del titular del contracte | Urbanització 

Els Pinetons 

Tarifes aplicables des de l'1 de gener de 2018 
 
 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

Per a ús 
domèstic Per a ús comercial Per a ús industrial Per a ús d'obres 

NIF del titular del contracte 

Domiciliació bancària 

  
Per a persones jurídiques: Còpies de les escriptures de constitució de la societat i de 
poders 

Còpia de l’escriptura de compra o del contracte de lloguer   

 
L'import del canvi de nom és: 
 

TARIFA DE CANVI DE NOM 

  Per a tot tipus d'ús 

Tarifa canvi de nom 13,33 € 

IVA 21% 2,80 € 

TOTAL 16,13 € 

  

 


