Acord conformitat per a compartir la instal·lació de connexió a la xarxa
Titular del subministrament i la seva instal·lació de connexió a la xarxa de distribució
En / Na / L’Entitat _________________________________________________________(1), amb CIF/NIF
_____________ i domicili en (Municipi) _______________________________ (Via pública i nº)
___________________________________________________________(2),
amb
e-mail
_______________________________, i telèfon de contacte _______________, titular de la instal·lació de
subministrament
ubicat
en
_____________________________________
(3),
municipi
de
4
_______________________ amb Referència Cadastral __________________________, actuant ( )


per compte propi



per compte de En / Na __________________________________________________(5), amb CIF/NIF
______________, amb e-mail _______________________________ i telèfon de contacte
_________________,

Titular de la instal·lació de generació a connectar a la xarxa de distribució usant la mateixa
connexió del consum
En / Na / L’Entitat __________________________________________________________(6), amb CIF/NIF
_____________ i domicili en (municipi) _____________________________ (via pública i nº)
____________________________________________________________(7),
amb
e-mail
_______________________________, i telèfon de contacte _________________,

Manifesten que
El titular del contracte de subministrament i de les instal·lacions de connexió, autoritza a compartir la
instal·lació de connexió amb el titular de la instal·lació de generació, podent realitzar la sol·licitud de punt
de connexió davant de l’Empresa Distribuïdora per a una central que es connectarà a la xarxa de
distribució a través d’aquestes.

Dades de la central
Tipus de generació: ......................................................................................................................
Potència: ...........kW.
Signatura del titular instal·lació consum

Signatura del titular generació

En________________________, a __ de ________________ de 20__

PROTECCIÓ DE DADES – L’informem que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal és la responsable del tractament de les dades
personals que es necessiten recavar per a la gestió de la sol·licitud de nou subministrament/servei i que està legitimada a tractar les seves dades
per a complir amb les obligacions legals que estableixi la normativa del sector elèctric a cada moment o, si escau, per a l’execució del contracte.
Les dades personals que ens faciliti no es cediran a tercers, llevat d’obligació legal. Tanmateix, podran tenir accés a les mateixes els proveïdors
de serveis que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d’encarregats del
tractament, alguns dels quals poden estar localitzats fora de l’Espai Econòmic Europeu.
Li recordem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, així com qualsevol altre que estableixi la
normativa en vigor a cada moment. Si desitja ampliar la informació, premi en el següent enllaç www.edistribucion.com

Raó Social, o nom i cognoms del propietari de l’immoble o parcel·la.
Domicili del propietari de l’immoble o parcel·la.
3 Adreça completa de l’immoble o parcel·la on es preveu instal·lar la central de generació.
4 Marquis la opció que procedeixi.
5 En cas de realitzar-se aquesta autorització per una persona física diferent de l’autoritzador (essent aquest una entitat), cal
identificar-se aquesta persona física. En cas contrari, no emplenar aquest apartat.
6 Raó Social, o nombre i cognoms de la persona a la que es manifesta la conformitat.
7 Domicili fiscal de la persona a la que es manifesta la conformitat.
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