
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,

EMPLAÇAMENT:

 Subministrament d'aigua potable 
SOL·LICITUD CANVI DE TITULARITAT EN SÒL NO URBANITZABLE

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

 NIF/NIE:Nom i cognoms:

En representació de:

Tel. contacteDomicili:

 NIF/NIE:

Correu electrònic:

 NOTIFICACIONS (Triar una opció):

 Rebre les notificacione electrònicament (necessària la signatura digital). Correu electrònic d'avís:

 Rebre les notificacions en paper al domicili:

Província:Població:Codi Postal:



ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA 

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

Ajuntament de Cocentaina

Signatura:

A Cocentaina, el
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      

Preste el meu consentiment per a que l'entitat realitze consultes de les dades del 
sol·licitant/representant que disposen altres administracions a través dels serveis 
interoperables i plataformes d'intermediació de dades (Art. 28.2 Llei 39/2015). 
  
En cas de no atorgar aquest consentiment, haurà d'aportar-se en paper la 
documentació que li siga sol·licitada.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES  
  
Responsable del tractament: Ajuntament de Cocentaina  - CIF:P0305600I 
Delegat de Protecció de Dades: dpd@cocentaina.org Correu postal: Registre General. Plaça de la Vila, 1. 03820 
Cocentaina. 
Finalitat: Gestió del servei d'aigua. 
Legitimació: La base legal per al tractament de les seues dades és el compliment d'una missió que es realitza en 
interés públic o en l'exercici de poders públics, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment 
Administratiu Comú. 
Destinataris: Les dades podran ser cedides i/o comunicades a les entitats públiques i/o privades competents i/o 
intervinents en la tramitació de la sol·licitud, i en els supostos previstos per la Llei. 
Drets: Qualsevol persona té dret a obtindre informació sobre si en aquesta Entitat s'estan tractant les seues dades 
personals o no. Les persones interessades: tenen dret d'accedir, rectificar, supressió, limitació i oposició al 
tractament de le seues dades i portabilitat de dades tal i com es detalla en la "Informació Addicional". 
Informació Addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent 
direcció: http://cocentaina.sedelectronica.es/privacy#note6   

  
  

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
Consentiment i Deure d'Informar als Interessats sobre Protecció de Dades

SÍ NO


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,
EMPLAÇAMENT:
 Subministrament d'aigua potable
SOL·LICITUD CANVI DE TITULARITAT EN SÒL NO URBANITZABLE
Ajuntament de Cocentaina
Plaça la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA  (Alacant)  CIF: P-0305600-I     
 NIF/NIE:
Nom i cognoms:
En representació de:
Tel. contacte
Domicili:
 NIF/NIE:
Correu electrònic:
 NOTIFICACIONS (Triar una opció):
Província:
Població:
Codi Postal:
ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA 
Plaça la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA  (Alacant)  CIF: P-0305600-I     
Ajuntament de Cocentaina
Signatura:
A Cocentaina, el
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      
Preste el meu consentiment per a que l'entitat realitze consultes de les dades del sol·licitant/representant que disposen altres administracions a través dels serveis interoperables i plataformes d'intermediació de dades (Art. 28.2 Llei 39/2015).
 
En cas de no atorgar aquest consentiment, haurà d'aportar-se en paper la documentació que li siga sol·licitada.
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
 
Responsable del tractament: Ajuntament de Cocentaina  - CIF:P0305600I
Delegat de Protecció de Dades: dpd@cocentaina.org Correu postal: Registre General. Plaça de la Vila, 1. 03820 Cocentaina.
Finalitat: Gestió del servei d'aigua.
Legitimació: La base legal per al tractament de les seues dades és el compliment d'una missió que es realitza en interés públic o en l'exercici de poders públics, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú.
Destinataris: Les dades podran ser cedides i/o comunicades a les entitats públiques i/o privades competents i/o intervinents en la tramitació de la sol·licitud, i en els supostos previstos per la Llei.
Drets: Qualsevol persona té dret a obtindre informació sobre si en aquesta Entitat s'estan tractant les seues dades personals o no. Les persones interessades: tenen dret d'accedir, rectificar, supressió, limitació i oposició al tractament de le seues dades i portabilitat de dades tal i com es detalla en la "Informació Addicional".
Informació Addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent direcció: http://cocentaina.sedelectronica.es/privacy#note6  
 
 
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Consentiment i Deure d'Informar als Interessats sobre Protecció de Dades
SÍ
NO
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