
SOL·LICITUD D’ALTA PER A ÚS INDUSTRIAL O DOMÈSTIC 

EN LOCALS COMERCIALS I ALTRES USOS AMB CARÀCTER DEFINITIU

Nom i cognoms: NIF/NIE:

En representació de:                                              NIF/NIE: 

Domicili: Telèfon: 

Correu electrònic: 

NOTIFICACIONS (Triar una opció)

 
      Codi Postal:                             Població:                                                    Província: 

Sol·licite l’ALTA en el servei de subministrament d’aigua potable següent:

Emplaçament: 

per a ús INDUSTRIAL O DOMÈSTIC EN LOCALS COMERCIALS I ALTRES USOS AMB CARÀCTER DEFINITIU:

DOCUMENTACIÓ COMUNA A TOTES LES SOL·LICITUDS:

     propietària o persona copropietària de l’immoble).

de la persona apoderada.

     (mod.  901-N; 902-N; 903-N) només si en l’escriptura no consta la referència cadastral de l’ immoble.

    física o jurídica sol·licitant.

ACTIVITATS QUÈ REQUEREIXEN DE LLICÈNCIA AMBIENTAL O AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA:

ACTIVITATS SUBJECTES AL RÈGIM DE DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL

ACTIVITATS SUBJECTES AL RÈGIM D’ACTIVITATS INNÒCUES

Plaça la Vila, 1  Tel. 965590051 Fax: 965593067

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE

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 

Còpia del NIF, NIE o document equivalent que acredite la identitat de la persona sol·licitant (persona 

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

Còpia de l'escriptura de propietat.

Últim rebut de l'IBI o còpia del model de declaració corresponent presentat en el cadastre

Declaració responsable sobre la instal·lació segons model normalitzat.

Justificant de l'ingrés de la taxa per instal·lació del comptador, on ha de constar la persona

Llicència ambiental o autorització ambiental integrada.

Declaració responsable  ambiental.

Providència d'autorització d'inici d'activitat.



USOS DIFERENTS A UNA ACTIVITAT ECONÒMICA

S’ha de contractar directament el subministrament definitiu, que cal aportar amb la documentació comú

prevista a l’inici d’aquest apartat:

TAXA PER INSTAL·LACIÓ DE COMPTADORS 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 el calibre (la preinstal·lació serà sempre a càrrec de la persona usuària, sota la supervisió

municipal):

COMPTADOR fins a 13 mm ….... 172,28€ COMPTADOR fins a 30 mm ….. 282,20€ COMPTADOR fins a 80 mm …..... 738,68€

COMPTADOR fins a 15 mm ….... 191,80€ COMPTADOR fins a 40 mm ….. 341,95€ COMPTADOR fins a 100 mm …....875,30€

COMPTADOR fins a 20 mm ….... 202,74€ COMPTADOR fins a 50 mm ….. 562,02€ COMPTADOR fins a 125 mm …....991,78€

COMPTADOR fins a 25 mm ….... 249,74€ COMPTADOR fins a 65 mm ….. 640,73€ COMPTADOR fins a 150 mm …..1.213,18€

Signatura de la persona sol·licitant,

  Cocentaina,                  de                                 de 20

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

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

Llicència d'ús efectiu o declaració responsable d'ocupació.



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  Correu postal:  Registre General. Plaça de la Vila, 1. 03820
Cocentaina.

Finalitat:  Gestionar l’alta de l’aigua potable per a ús industrial o domèstic en locals comercials  o altres usos amb
caràcter definitiu.

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 o pel seu consentiment informat, lliure, específic i atorgat per voluntat de consentir, de manera
inequívoca.

Persones destinatàries:  Les dades es comunicaran 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 PROTECCIÓ DE DADES
Consentiment i deure d’informar a les persones interessades sobre la protecció de dades

  Sí        No
He rebut la informació que aquesta entitat tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i
en la documentació adjunta per realitzar actuacions administratives.

  Sí         No 
Preste  el  meu  consentiment  perquè  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.

                                                                                                                                   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

Plaça la Vila, 1  Tel. 965590051 Fax: 965593067

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

Ajuntament de Cocentaina

http://cocentaina.sedelectronica.es/privacy#note6
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