Imprimir formulario
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Suministro de agua potable
SOLICITUD DE ALTA EN SUELO NO URBANIZABLE

Nombre y apellidos

NIF/NIE

En representación de

NIF
Telèfono

Domicilio a efectos de notificaciones

Solicito el ALTA en el servicio de suministro de agua potable de la CONEXIÓN INDIVIDUAL A LA RED DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DENOMINADA
EMPLAZAMIENTO:

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 documento equivalente del apoderado
Licencia o declaración responsable de ocupación en vigor
Copia de la escritura (si el propietario no coincide con el titular de la licencia de ocupación).
Declaración responsable sobre la instalación según modelo normalizado.
Licencia municipal de obras para la acometida a la red de suministro.
Justificante del ingreso de la tasa por instalación del contador, mediante ingreso o transferencia a la cuenta siguiente: BANCO SABADELL:
ES38 0081 1111 20 0001049405, en el que constará el nombre de la persona física o jurídica.

TASA POR INSTALACIÓN DE CONTADOR Y ACOMETIDAS. Por trabajos de colocación del contador y los derechos de acometidas de la red
municipal de aigua potable se abonaran los importes siguientes (IVA incluído) según el uso y calibre (la preinstalación será siempre a cargo
del usuario, bajo la supervisión municipal):

CONTADOR hasta 13 mm .............. 172.28
CONTADOR hasta 15 mm .............. 191.80
CONTADOR hasta 20 mm .............. 202.74
CONTADOR hasta 25 mm .............. 249.74

€
€
€
€

CONTADOR hasta 30 mm ............. 282.20
CONTADOR hasta40 mm .............. 341.95
CONTADOR hasta 50 mm ............. 562.02
CONTADOR hasta 65 mm .............. 640.73

€
€
€
€

CONTADOR hasta 80 mm .............. 738.68 €
CONTADOR hasta 100 mm ............ 875.30 €
CONTADOR hasta 125 mm ............ 991.78 €
CONTADOR hasta 150 mm ......... 1.213.18 €

El solicitante,

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 proporciona serán objeto de tratamiento y recogidos en un fichero de datos, el responsable del cual es el Ayuntamiento de Cocentaina, y tiene
como finalidad la gestión tributaria, recaudatoria y contable del Ayuntamiento y sus organismos autónomos, y podrán cederse a otros 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).
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Subministrament d'aigua potable
SOL·LICITUD D'ALTA EN SÒL NO URBANITZABLE
NIF/NIE

Nom i cognoms

NIF

En representació de

Telèfon

Domicili a efectes de notificacions

Sol·licite l'ALTA en el servei de subministrament d'aigua potable de la CONNEXIÓ INDIVIDUAL A LA XARXA DE LA COMUNITAT DE
PROPIETARIS DENOMINADA
EMPLAÇAMENT:

Còpia del NIF, NIE o document equivalent que acredite la identitat del sol·licitant (propietari o copropietari de la vivenda)
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.
Còpia de l'escriptura (si el propietari no coincideix amb el titular de la llicència d'ocupació).
Declaració responsable sobre la instal·lació segons model normalitzat.
Llicència municipal d'obres per a l'escomesa a la xarxa de subministrament.
Justificant de l'ingrés de la taxa per instal·lació del comptador, mitjançant ingrés o transferència al compte següent: BANC SABADELL:
ES38 0081 1111 20 0001049405, en que constarà el nom de la persona física o jurídica.

TAXA PER INSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR I ESCOMESES. Pels treballs de col·locació del comptador i els drets d'escomeses de la xarxa
municipal d'aigua potable s'abonaran els imports següents (IVA inclòs) segons l'ús i calibre (la preinstal·lació serà sempre a càrrec de
l'usuari baix la supervisió superficial):

COMPTADOR fins a 13 mm .............. 172.28
COMPTADOR fins a 15 mm .............. 191.80
COMPTADOR fins a 20 mm .............. 202.74
COMPTADOR fins a 25 mm .............. 249.74

€
€
€
€

COMPTADOR fins a 30 mm ............. 282.20
COMPTADOR fins a40 mm .............. 341.95
COMPTADOR fins a 50 mm ............. 562.02
COMPTADOR fins a 65 mm .............. 640.73

€
€
€
€

COMPTADOR fins a 80 mm .............. 738.68 €
COMPTADOR fins a 100 mm ............ 875.30 €
COMPTADOR fins a 125 mm ............ 991.78 €
COMPTADOR fins a 150 mm ......... 1.213.18 €

El sol·licitant,

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 proporciona seran objecte de tractament i recollides en un fitxer de dades, el responsable del qual és l'Ajuntament de Cocentaina, i té com a finalitat la
gestió tributària, recaptatòria i contable 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).

