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Outorgamento de servidume de paso para acometidas soterradas
Na localidade
Rúa/
CP

, o día

de

de
_

Nº

Poboación

ASUNTO: Servidume de paso para o mantemento preventivo da tubaxes soterradas de gas.

Estimados señores:
Pola presente, outorgámoslles o obrigado dereito de servidume de paso permanente da instalación da
acometida interior soterrada, en favor de Gas Natural Redes GLP, S.A., (en adiante, A Distribuidora), para
que opere o regulamentario mantemento preventivo das devanditas instalacións consonte as disposicións
legais vixentes.
Así mesmo, comprometémonos a non plantar árbores nin arbustos de talo alto nin levantar edificacións,
nin construír sumidoiros a unha distancia menor de 1,5 m. dende o eixe da tubaxe; nin a efectuar traballos
de arado, escavación nin outros análogos a unha profundidade superior a 40 cm. nunha franxa de terreo
dun metro a cada lado da canalización.
Esta cesión de servidume de paso será redactada en escritura Pública no momento no que se considere
oportuno, a requirimento da Distribuidora.
En cumprimento do disposto na normativa vixente de Protección de datos persoais, Gas Natural Redes
GLP, S.A., (en adiante Redes GLP) con domicilio en Avenida San Luis,77 28033 Madrid, infórmalle que
os seus datos persoais serán tratados por parte do devandito responsable, coa finalidade de garantir o
mantemento, desenvolvemento e control da relación contractual, e para cumprir coas obrigas legais que
resulten de aplicación.
En relación coa comunicación dos seus datos persoais, os mesmos poderán ser remitidos a organismos
e administracións públicas, para o cumprimento das normas legais que resulten de aplicación.
Adicionalmente, Redes GLP, infórmalle que poderá acceder, rectificar e suprimir os seus datos persoais e
exercer outros dereitos recoñecidos pola normativa, dirixíndose por escrito a Atención ao cliente en Plaça
del Gas nº2 08003 de Barcelona.
Aconsellámoslle consulte información detallada sobre protección de datos dispoñible na nosa páxina web
www.redesglp.gasnatural.com.

Datos da Propiedade:

A Propiedade
(Sinatura e DNI do representante legal)

Asdo. D.
DNI ou CIF
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Na localidade

, o día

de

rúa
CP

ASUNTO:

de
Nº

Poboación

Servidume de paso para o mantemento preventivo da tubaxes aéreas de gas.

Estimados señores:
Pola presente, outorgámoslles o obrigado dereito de servidume de paso permanente da instalación aérea
que discorre pola nosa propiedade, en favor de Gas Natural Redes GLP, S.A., (en adiante, A Distribuidora)
e para que opere o regulamentario mantemento preventivo das devanditas instalacións consonte as
disposicións legais vixentes.
Así mesmo, comprometémonos a non efectuar construcións que poidan afectar ao acceso ou menoscabar
as suxeicións da instalación, nin facer uso dela como soporte de elementos estraños.
Esta cesión de servidume de paso será redactada en escritura Pública no momento no que se considere
oportuno, a requirimento da Distribuidora.
Datos da Propiedade:

A Propiedade
(Sinatura e DNI do representante legal)

Asdo. D.

_

DNI ou CIF
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