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SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE CONNEXIÓ A LA XARXA
MUNICIPAL DEL CLAVEGUERAM

 
 
1. DADES DEL SOL·LICITANT

Nom i Cognoms/ Raó Social CIF / NIF

   

Adreça

 

Codi Postal Municipi Província

     

Telèfon Mòbil Fax Correu Electrònic

       
 
2. DADES DEL REPRESENTANT (si procedeix)

Nom i Cognoms/Raó Social NIF/CIF

   

Adreça

 

Codi Postal Municipi Província

     

Telèfon Mòbil Fax Email

       
 
3. DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIÓ

Persona a notificar:

Adreça:
Municipi:                                                                                        Codi Postal:

4. SOL·LICITA

LA CONNEXIÓ A LA XARXA MUNICIPAL DEL CLAVEGUERAM DEL SEGÜENT
HABITATGE: 
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5. DOCUMENTACIÓ A APORTAR[2]

Acompanye junt amb la sol·licitud d'AUTORIZACIÓ A LA CONNEXIÓ A LA XARXA
MUNICIPAL DEL CLAVEGUERAM, els documents següents:

o Autoliquidació de la taxa de Clavegueram i justificant del seu abonament 
o Certificat final d'obra de data anterior al 28 de maig de 2001.

 
 
 
6. AVÍS LEGAL

En  compliment  d’allò  previst  en   l’article  11  de  la  Llei  Orgànica  3/2018,  de  5  de
desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, li informem
que les dades arreplegades s’incorporaran i tractaran en el fitxer de dades de esta Entitat,
que seran conservats durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual
es recapten. La finalitat de l’esmentat fitxer és la inscripció de tot document d’entrada i
eixida en aquesta administració per a la posterior tramitació de l’expedient, en virtut de
les competències que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local i demés legislació vigent atribueix a les Entitats Locals. L’òrgan responsable del
fitxer  és l’AJUNTAMENT ELS POBLETS i  la persona interessada podrà exercir  els
drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició al
seu tractament a que es refereixen els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679, en
Av. En Jaume I  nº 7  – 03779 ELS POBLETS (ALACANT),  o  a l’adreça de correu
electrònic: ajuntament@elspoblets.es. Aquest fitxer està inscrit en l’Agència de Protecció
de Dades, entitat de control a la qual podrà dirigir la reclamació en matèria de protecció
de dades.
 
 

En Els Poblets, a ____de __________de _______.
   El Sol·licitant,

Signat: 
 

mailto:ajuntament@elspoblets.es

