
1. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Nom i cognoms: Document d’identitat:

En representació de (nom i cognoms o raón social): Document d’identitat:

Codi Postal:  Municipi: Telèfon: 

NOTIFICACIONS (Triar una opció)

 
      Codi Postal:                             Població:                                                     Província: 

compareix i EXPOSA:

2. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

3. EMPLAÇAMENT DE L’ACTIVITAT

Considerant que l’activitat descrita està subjecta a obtindre l’Autorització d’abocaments, 
regulada en l’article 13 de l’ Ordenança de la Mancomunitat Font de la Pedra sobre 
Abocaments d’Aigües Residuals a la xarxa de clavegueram municipal d’Alqueria d’Asnar, 
Cocentaina i Muro d’Alcoi.

SOL·LICITA que, havent presentat aquest escrit, juntament amb la documentació 
que s’acompanya i que es relaciona al dors del mateix, siga expedida l’autorització 
d’abocaments.

Plaça la Vila, 1  Tel. 965590051 Fax: 965593067

SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENTS

Rebre les notificacions electrònicament (Necessària la signatura digital). Correu electrònic d'avís:

Rebre les notificacions en paper al domicili:

Ajuntament de Cocentaina

03820  COCENTAINA  (Alacant)  CIF: P-035600-I 



ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT DE COCENTAINA

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament: Ajuntament de Cocentaina - CIF:P0305600I

Delegació de Protecció de Dades:  dpd@cocentaina.org  Correo postal:  Registre General. Plaça de la Vila, 1. 03820
Cocentaina.

Finalitat:  Poder tramitar els expedients administratius i les actuacions que se’n deriven, com també altres activitats
municipals sol·licitades per la persona interessada.

Legitimació:  La base legal per al tractament de les vostres dades és el compliment d’una missió que es realitza en
interès públic o en l’exercici de poders públics, de conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú o bé pel  vostre consentiment informat,  lliure, específic i  atorgat per voluntat de consentir de
manera inequívoca.

Persones destinatàries: Les dades s’han de comunicar a altres administracions públiques sempre que siga necessari i
existisca normativa legal que així ho empare.

Drets:  Qualsevol persona té  dret a obtindre informació  sobre si en aquesta Entitat s’estan tractant les respectives
dades personals o no. Les persones interessades  tenen dret d’accés, rectificació, supressió, limitació  i oposició al
tractament de les dades i de la portabilitat de dades tal i com es detalla en la "Informació addicional".

Informació  addicional:  Es pot consultar la informació addicional  i detallada sobre  la protecció de  dades en l’adreça
electrònica següent: http://cocentaina.sedelectronica.es/privacy#note6

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES
Consentiment i deure d’informar les persones interessades sobre la protecció de dades

  
Sí         No 

Preste  el  meu  consentiment  per  a  que  l’entitat  realitze  consultes  de  les  dades  de la  persona
sol·licitant/representant que disposen altres administracions a través dels serveis interoperables i
plataformes d’intermediació de dades.

En         cas         de         no         at  orgar         aque  st         consentiment,         la         persona         sol  ·l  icitant         haurà  d’  aportar         la  
documentació pertinent     en pape  r  .

                                                                                                                           
Signatura:

Cocentaina,

                                                                                                                                                                    (dd/mm/aaaa)

Plaça la Vila, 1 Tel. 96 559 00 51 Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA (Alacant) CIF: P-0305600-I REL: 01030566

Ajuntament de Cocentaina
Plaça la Vila, 1  Tel. 965590051 Fax: 965593067

03820  COCENTAINA  (Alacant)  CIF: P-035600-I 
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