
www.cocentaina.es
Ajuntament de Cocentaina

NIF/NIEMunicipi Nom i cognoms  

En representació de NIF

Telèfon C P  Domicili a l'efecte de notificacions 

Sol·licite CANVI TITULARITAT en el servei de subministrament d'aigua potable de la CONNEXIÓ INDIVIDUAL A LA XARXA 

DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DENOMINADA:                                                                                                                    

Es requerirà que el sol·licitant estiga inclòs en la relació de propietaris de la comunitat
Si el sol·licitant no estiguera inclòs, caldrà aportar l'autorització de la comunitat

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

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

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

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

Llicència o declaració responsable d'ocupació en vigor. Quan es transmeta la propietat per raó d'herència o donació o 
dissolució de societat de béns 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 què quede acreditat que l'actual propietari o l'actual usufructuari ja era 
ocupant de l'immoble amb anterioritat a la data de la transmissió.

El sol·licitant,                                                                                                                       Signatura i segell,

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). 
 

EMPLAÇAMENT:

 Subministrament d'aigua potable

SOL·LICITUD CANVI DE TITULARITAT EN SÒL NO URBANITZABLE



www.cocentaina.es
Ajuntament de Cocentaina

NIF/NIENombre y apellidos  

En representación de NIF

TeléfonoDomicilio a efectos de notificaciones 

Se requerirá que el solicitante esté incluído en la relación de propietarios de la comunidad

Si el solicitante no estuviera incluído, habrá que aportar la autorización de la comunidad

Licencia o declaración responsable de ocupación en vigor. Cuando se transmita la propiedad por razón de herencia o donación o 
disolución  de sociedad de bienes o se solicite el cambio de titular a favor de quien fuera copropietario, se sustituirá la licencia de 
ocupación por informe de empadronamiento en que quede acreditado que el actual propietario o el actual usufructuario ya  era 
ocupante del inmueble con anterioridad a la fecha de la transmisión.

Copia de la escritura de propiedad (si el propietario no coincide con el titular de la licencia de ocupación)

En caso de no ser necesaria la licencia de ocupación, se aportará el último recibo del IBI o copia del modelo  de declaración 
correspondiente presentado ante Catastro (Mod. 901-N; 902-N; 903-N) SÓLO si en la escritura no consta la referencia.

Copia del NIF, NIE o documento equivalente que acredite la identidad del solicitante (propietario o copropietario de la vivienda)

Para personas jurídicas, copia de la escritura de poderes y copia del NIF, NIE o document equivalent de l'apoderat

               El solicitante,                                                                                                                           Firma y sello,

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal (Ley 15/1999 de 13 de diciembre) le informamos que los datos de carácter 
personal que nos proporcione seran objeto de tratamiento y recogidos en un fichero de datos el responsable del cual es el Ayuntamiento de Cocentaina, y que tiene como 
finalidad la gestión tributaria, recaudatoria y contable del Ayuntamiento  sus organismos autónomos, y podrán cederse a otras administraciones públicas en los supuestos y con 
los requisitos exigidos en la normativa vigente y en la disposición de creación de este fichero. El derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición el podrá ejercer ante 
la Alcaldía de Cocentaina (Plaza de la Vila, 1 03820 Cocentaina).

 Suministro de agua potable

SOLICITUD CAMBIO DE TITULARIDAD EN SUELO NO URBANITZABLE

Solicito CAMBIO TITULARIDAD en el servicio de suministro de agua potable de la CONEXIÓN INDIVIDUAL A LA RED DE    

LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DENOMINADA:                                                                                                                       

EMPLAZAMIENTO:
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Sol·licite CANVI TITULARITAT en el servei de subministrament d'aigua potable de la CONNEXIÓ INDIVIDUAL A LA XARXA   
DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DENOMINADA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
El sol·licitant,                                                                                                                       Signatura i segell,
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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               El solicitante,                                                                                                                           Firma y sello,
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal (Ley 15/1999 de 13 de diciembre) le informamos que los datos de carácter personal que nos proporcione seran objeto de tratamiento y recogidos en un fichero de datos el responsable del cual es el Ayuntamiento de Cocentaina, y que tiene como finalidad la gestión tributaria, recaudatoria y contable del Ayuntamiento  sus organismos autónomos, y podrán cederse a otras administraciones públicas en los supuestos y con los requisitos exigidos en la normativa vigente y en la disposición de creación de este fichero. El derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición el podrá ejercer ante la Alcaldía de Cocentaina (Plaza de la Vila, 1 03820 Cocentaina).
 Suministro de agua potable
SOLICITUD CAMBIO DE TITULARIDAD EN SUELO NO URBANITZABLE
Solicito CAMBIO TITULARIDAD en el servicio de suministro de agua potable de la CONEXIÓN INDIVIDUAL A LA RED DE   
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