
 SOL·LICITUD CANVI TIPUS CONTRACTE DE PROVISIONAL A DEFINITIU

www.cocentaina.es
Ajuntament de Cocentaina

 Subministrament  d'aigua  potable

NIF/NIENom i cognoms 

En representació de NIF

Telèfon de contacteDomicili a l'efecte de notificacions

Sol·licite la contractació definitiva del subministrament d'aigua potable provisional segons el contracte núm: 

Emplaçament:

DOCUMENTACIÓ COMUNA A TOTES LES SOL·LICITUDS

Per a persones jurídiques, còpia de l'escriptura de poders i `còpia del NIF, NIE o document equivalent de l'apoderat

Si el sol·licitant no coincideix amb el titular del subministrament provisional: escriptura de propietat

Declaració responsable sobre la instal·lació segons model normalitzat.

Còpia del NIF, NIE o document equivalent que acredite la identitat del sol·licitant (propietari o copropietari de l'immoble)

Últim rebut de l'IBI o còpia del model de declaració corresponent presentat al cadastre (mod. 901-N; 902-N; 903-N) només si en l'escriptura no consta la 
referència cadastral de l'immoble.

ACTIVITATS QUE REQUEREIXEN DE LLICÈNCIA AMBIENTAL O AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA:

Decret d'autorització d'inici d'activitat

per a:

HABITATGES

Llicència d'ocupació o declaració responsable.

Llicència ambiental o autorització ambiental integrada

Providència d'autorització d'inici d'activitat.

ACTIVITATS SUBJECTES AL RÈGIM DE DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL

ACTIVITATS SUBJECTES AL RÈGIM D'ACTIVITATS INNÒCUES

1. ÚS DOMÈSTIC D'HABITATGE

2. ÚS DOMÈSTIC EN LOCAL COMERCIAL O ALTRES USOS

3. ÚS INDUSTRIAL EN LOCAL COMERCIAL 

4. ÚS ESPECIAL EN LOCAL COMERCIAL



Per al pagament dels rebuts de les taxes d'aigua, clavegueram i cànon de sanejament sol·licite la DOMICILIACIÓ en:

En cas que el titular del compte siga una persona distinta del sol·licitant, aquesta sol·licitud ha d'estar signada per 
ambdós, entenent-se que el titular del compte autoritza en aquest acte el càrrec dels rebuts de les taxes d'aigua, 
clavegueram i cànon de sanejament.  
    
              El sol·licitant,                                                                  El titular del compte,    
 

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei 15/1999 de 13 de desembre) li informem que 
les dades de caràcter personal que ens proporcione seran objecte de tractament i recollides en un fitxer de dades el responsable del qual és 
l'Ajuntament de Cocentaina, i que té com a finalitat la gestió tributària, recaptatòria i comptable de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms, 
i podran cedir-se a altres administracions públiques en els supòsits i amb els requisits exigits en la normativa vigent i en la disposició de creació 
d'aquest fitxer. El dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició el podrà exercir davant l'Alcaldia de Cocentaina (Plaçala Vila, 1 03820 
Cocentaina).

L'entitat bancària certifica que el número de compte correspon al titular de referència (En tot cas: signatura i segell de l'entitat 
bancària).

IBAN:

Sols en cas qué el titular del compte no siga el sol·licitant.

  Titular del compte

Telèfon  Domicili a efectes de notificacions

NIF/NIE
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Per al pagament dels rebuts de les taxes d'aigua, clavegueram i cànon de sanejament sol·licite la DOMICILIACIÓ en:
En cas que el titular del compte siga una persona distinta del sol·licitant, aquesta sol·licitud ha d'estar signada per ambdós, entenent-se que el titular del compte autoritza en aquest acte el càrrec dels rebuts de les taxes d'aigua, clavegueram i cànon de sanejament. 
   
              El sol·licitant,                                                                                                  El titular del compte,                           
 
En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei 15/1999 de 13 de desembre) li informem que les dades de caràcter personal que ens proporcione seran objecte de tractament i recollides en un fitxer de dades el responsable del qual és l'Ajuntament de Cocentaina, i que té com a finalitat la gestió tributària, recaptatòria i comptable de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms, i podran cedir-se a altres administracions públiques en els supòsits i amb els requisits exigits en la normativa vigent i en la disposició de creació d'aquest fitxer. El dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició el podrà exercir davant l'Alcaldia de Cocentaina (Plaçala Vila, 1 03820 Cocentaina).
L'entitat bancària certifica que el número de compte correspon al titular de referència (En tot cas: signatura i segell de l'entitat bancària).
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Sols en cas qué el titular del compte no siga el sol·licitant.
  Titular del compte
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  Domicili a efectes de notificacions
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