
SOL·LICITUD CANVI DE TITULARITAT 
PER A ÚS DOMÈSTIC (HABITATGES)

www.cocentaina.es
Ajuntament de Cocentaina

Subministrament d'aigua potable

NIF/NIEMunicipiNom i cognoms 

En representació de NIF

TelèfonCP  Domicili a l'efecte de notificacions

Sol·licite CANVI DE TITULARITAT  en el servei de subministrament d'aigua potable següent:                                                                            

Emplaçament:

per a ÚS DOMÈSTIC (HABITATGES)

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

Llicència d'ocupació o declaració d'ocupació (214 LOTUP). Quan es transmet la propietat per raó d'herència o donació o dissolució de societat de guanys o es 
sol·licite el canvi de titular a favor de qui fós copropietari, es substituirà la llicència d'ocupació per informe d'empadronament en que quede acreditat que 
l'actual propietari o l'actual usufructuari era ocupant de l'immoble amb anterioritat a la data de la transmisió.

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

En cas de no ser necessària la llicència o declaració d'ocupació, s'aportarà l'últim rebut de l'IBI o còpia del model de declaració corresponent presentat davant el 
Cadastre (Mod. 901-N; 902-N; 903-N) NOMÉS si en l'escriptura no consta la referència cadastral de l'immoble.

Còpia de l'escriptura de propietat (si el propietari no coincideix amb el titular de la llicència ó declaració d'ocupació).

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

Sols en cas que el titular del compte no siga el sol·licitant:

En cas que el titular del compte siga una persona distinta del propietari de l'immoble, esta 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      
 

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

IBAN:

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 (Plaça la Vila, 1 03820 Cocentaina).

  Titular del compte

Telèfon  Domicili a efectes de notificacions

NIF/NIE
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Sol·licite CANVI DE TITULARITAT  en el servei de subministrament d'aigua potable següent:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Emplaçament:
per a ÚS DOMÈSTIC (HABITATGES)
Per al pagament dels rebuts de les taxes d'aigua, clavegueram i cànon de sanejament sol·licite la DOMICILIACIÓ en:
Sols en cas que el titular del compte no siga el sol·licitant:
En cas que el titular del compte siga una persona distinta del propietari de l'immoble, esta 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                                             
 
L'entitat bancària certifica que el número de compte corresponent al titular de referència (En tot cas: signatura i segell de l'entitat bancària).
IBAN:
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 (Plaça la Vila, 1 03820 Cocentaina).
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