
AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM
DRETS DE CONNEXIÓ

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DERECHOS DE CONEXIÓN

1. DADES DEL SOL·LICITANT/DATOS DEL SOLICITANTE
NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL/NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

NOM I COGNOMS DEL REPRESENTANT/NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE

D.N.I, N.I.E. o C.I.F.

D.N.I, N.I.E.

DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIONS/DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES C. P.

CORREU ELECTRÓNIC/CORREO ELECTRÓNICOTELF.

MUNICIPI/MUNICIPIO

PROVÍNCIA/PROVINCIA FAX

2. DADES DE L'EDIFICACIÓ/DATOS DE LA EDIFICACIÓN
EMPLAÇAMENT (carrer o plaça)/EMPLAZAMIENTO (calle o plaza)

C. P. MUNICIPI/MUNICIPIO PROVÍNCIA/PROVINCIA

SOL·LICITA que, tenint per presentat aquest escrit,
junt amb la documentació que s'hi acompanya, prèvia
la tramitació corresponent, es concedeixin els drets
de connexió sol·licitats.

SOLICITA que, teniendo por presentado este escrito,
junto con la documentación que se acompaña, previa
la tramitación correspondiente, se concedan los
derechos de conexión solicitados.

de de Signatura/Firma

EXPEDIENT NÚM./EXPEDIENTE N.º
AIGUA POTABLE/AGUA POTABLE

FINALITAT DE LA CONNEXIÓ/FINALIDAD DE LA CONEXIÓN:

HABITATGE/VIVIENDA

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE BENIARBEIG

, a

EXPEDIENT NÚM./EXPEDIENTE N.º
CLAVEGUERAM/ALCANTARILLADO

COMERÇ/COMERCIO INDÚSTRIA/INDUSTRIA OBRA/OBRA

DOCUMENTACIÓ QUE S'ACOMPANYA/DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
Senyaleu amb una X les caselles corresponents/Señalar con una X las casillas correspondientes

Fotocòpia del Document d'Identitat del sol·licitant i del representant legal, quan escaiga.
Fotocopia del Documento de Identidad del solicitante y del representante legal, en su caso.

Fotocòpia del poder de representació, quan s'actue en nom d'una altra persona.
Fotocopia del poder de representación, cuando se actúe en nombre de otra persona.

Fotocòpia de l'escriptura de propietat del habitatge.
Fotocopia de la escritura de propiedad de la vivienda.

Justificant d'ingrés dels tributs aplicables, segons les ordenances fiscals vigents i reproduïdes a continuació.
Justificante de ingreso de los tributos aplicables, según las ordenanzas fiscales vigentes y reproducidas a continuación.

Butlletí d'Instalacions Receptores d'Aigua.
Boletín de Instalaciones Receptoras de Agua.

Taxa drets de connexió a la xarxa d'aigua potable. (601'01 €)
Tasa derechos de conexión a la red de agua potable. (601'01 €)

EXPEDIENT NÚM./EXPEDIENTE N.º
OBRA/OBRA

Taxa drets de connexió a la xarxa de clavegueram. (150'25 €)
Tasa derechos de conexión a la red de alcantarillado. (150'25 €)

Fiança per a la connexió a la xarxa d'aigua potable en obres de nova construcció. (300'51 €)
Fianza para la conexión a la red de agua potable en obras de nueva construcción. (300'51 €)

Imprés de domiciliació dels rebuts d'aigua.
Impreso de domiciliación de los recibos de agua.



ADVERTÈNCIES
Amb la signatura del present model de sol·licitud, el sol·licitant queda assabentat del següent:
1. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter

personal i la informació que es facilite a l'Ajuntament al tramitar la present sol·licitud, podran ser incorporades i tractades en un fitxer informatitzat del
qual es responsable l'Ajuntament, la finalitat del qual és la gestió de tributs, preus publics, recaptació municipal i gestió pressupostària i comptable de
l'Ajuntament, així com garantir la constància de tots els documents que tinguen com a destinatari o lliura l'Ajuntament. En tot cas, i de conformitat amb
la legislació vigent, l'interessat podrà exercir el dret a l'accés, rectificació i cancel·lació mitjançant sol·licitud dirigida a aquest Ajuntament.

ADVERTENCIAS
Con la firma del presente modelo de solicitud, el solicitante queda enterado de lo siguiente:

 1. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de caràcter personal, los datos de caràcter
personal y la información que se facilita al Ayuntamiento al tramitar la presente solicitud, podrán ser incorporados y tratados en un fichero
informatizado del que es responsable el Ayuntamiento, la finalidad del cual es la gestión de tributos, precios públicos, recaudación municipal y gestión
presupuestaria y contable del Ayuntamiento, así como garantizar la constancia de todos los documentos que tengan como destinatario o expida el
Ayuntamiento. En todo momento, y de conformidad con la legislación vigente, el interesado podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación y
cancelación por medio de solicitud dirigida a este Ayuntamiento.

INSTRUCCIONS PER AL PAGAMENT DE LES TAXES / INSTRUCCIONES PARA EL PAGO DE LAS TASAS
Mitjançant ingrés o transferència a un dels següents comptes/ Mediante ingreso o transferencia a una de las siguientes cuentas:

 BANCO CAM S.A.U. (SABADELLCAM) 0081 1086 23 0001019710
CAIXA BANK S.A. (LA CAIXA)  2100  5898  68 0200055331
BANC FINANCER I D'ESTALVIS S.A. (BANKIA)  2038 6068 81 6000002252

DADES DE NOTIFICACIÓ / DATOS DE NOTIFICACIÓN
Persona a notificar: Mitjà preferent de notificació / Medio preferente de notificación:

Sol·licitant / Solicitante

Representant / Representante

Notificació en paper / Notificación en papel Notificació telemàtica / Notificación telemática
Per a la recepció de notificacions telemàtiques és obligatori indicar una adreça vàlida de correu electrònic, així com tindre un
certificat digital al seu nom per accedir a la Seu Electrònica i obtenir la corresponent notificació. / Para la recepción de notificaciones
telemáticas es obligatorio indicar una dirección válida de correo electrónico, así como tener un certificado digital a su nombre para acceder a la
Sede Electrónica y obtener la correspondiente notificación.


AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM
DRETS DE CONNEXIÓ
 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DERECHOS DE CONEXIÓN
1. DADES DEL SOL·LICITANT/DATOS DEL SOLICITANTE
2. DADES DE L'EDIFICACIÓ/DATOS DE LA EDIFICACIÓN
SOL·LICITA que, tenint per presentat aquest escrit, junt amb la documentació que s'hi acompanya, prèvia la tramitació corresponent, es concedeixin els drets de connexió sol·licitats.
SOLICITA que, teniendo por presentado este escrito, junto con la documentación que se acompaña, previa la tramitación correspondiente, se concedan los derechos de conexión solicitados.
Signatura/Firma
 
 
 
EXPEDIENT NÚM./EXPEDIENTE N.º
AIGUA POTABLE/AGUA POTABLE
FINALITAT DE LA CONNEXIÓ/FINALIDAD DE LA CONEXIÓN:
HABITATGE/VIVIENDA
SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE BENIARBEIG
EXPEDIENT NÚM./EXPEDIENTE N.º
CLAVEGUERAM/ALCANTARILLADO 
COMERÇ/COMERCIO
INDÚSTRIA/INDUSTRIA
OBRA/OBRA
DOCUMENTACIÓ QUE S'ACOMPANYA/DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
Senyaleu amb una X les caselles corresponents/Señalar con una X las casillas correspondientes 
EXPEDIENT NÚM./EXPEDIENTE N.º
OBRA/OBRA
ADVERTÈNCIES
         Amb la signatura del present model de sol·licitud, el sol·licitant queda assabentat del següent:
         1. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal i la informació que es facilite a l'Ajuntament al tramitar la present sol·licitud, podran ser incorporades i tractades en un fitxer informatitzat del qual es responsable l'Ajuntament, la finalitat del qual és la gestió de tributs, preus publics, recaptació municipal i gestió pressupostària i comptable de l'Ajuntament, així com garantir la constància de tots els documents que tinguen com a destinatari o lliura l'Ajuntament. En tot cas, i de conformitat amb la legislació vigent, l'interessat podrà exercir el dret a l'accés, rectificació i cancel·lació mitjançant sol·licitud dirigida a aquest Ajuntament.
ADVERTENCIAS
         Con la firma del presente modelo de solicitud, el solicitante queda enterado de lo siguiente:
          1. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de caràcter personal, los datos de caràcter personal y la información que se facilita al Ayuntamiento al tramitar la presente solicitud, podrán ser incorporados y tratados en un fichero informatizado del que es responsable el Ayuntamiento, la finalidad del cual es la gestión de tributos, precios públicos, recaudación municipal y gestión presupuestaria y contable del Ayuntamiento, así como garantizar la constancia de todos los documentos que tengan como destinatario o expida el Ayuntamiento. En todo momento, y de conformidad con la legislación vigente, el interesado podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación y cancelación por medio de solicitud dirigida a este Ayuntamiento.
INSTRUCCIONS PER AL PAGAMENT DE LES TAXES / INSTRUCCIONES PARA EL PAGO DE LAS TASAS
         Mitjançant ingrés o transferència a un dels següents comptes/ Mediante ingreso o transferencia a una de las siguientes cuentas:
 
          BANCO CAM S.A.U. (SABADELLCAM)          0081 1086 23 0001019710
         CAIXA BANK S.A. (LA CAIXA)  2100  5898  68 0200055331
         BANC FINANCER I D'ESTALVIS S.A. (BANKIA)  2038 6068 81 6000002252
DADES DE NOTIFICACIÓ / DATOS DE NOTIFICACIÓN
Persona a notificar:
 
Mitjà preferent de notificació / Medio preferente de notificación:
Sol·licitant / Solicitante
Representant / Representante
Notificació en paper / Notificación en papel
Notificació telemàtica / Notificación telemática
Per a la recepció de notificacions telemàtiques és obligatori indicar una adreça vàlida de correu electrònic, així com tindre un certificat digital al seu nom per accedir a la Seu Electrònica i obtenir la corresponent notificació. / Para la recepción de notificaciones telemáticas es obligatorio indicar una dirección válida de correo electrónico, así como tener un certificado digital a su nombre para acceder a la Sede Electrónica y obtener la correspondiente notificación.
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