Atorgament de servitud de pas per a connexions de servei soterrades
A la localitat
C/
CP

, el dia

de
_

de
núm.

Població

OBJECTE: Servitud de pas per al manteniment preventiu de canonades de gas soterrades

GAS NATURAL REDES GLP, SA Domicili social, Avenida San Luis,77 28033 Madrid. Constituïda el 21 de juliol de 2016. Registre Mercantil de Madrid. Tom 36588, foli 11, full M656741 CIF: A-66829045

Senyors/senyores:
Amb aquest document atorguem el dret obligat de servitud de pas permanent de la instal·lació de la
connexió de servei interior soterrada a favor de Gas Natural Redes GLP, SA (d’ara endavant, la
Distribuïdora) per tal que s'ocupi del manteniment preventiu reglamentari d'aquestes instal·lacions d'acord
amb les disposicions legals vigents.
Així mateix, ens comprometem a no plantar arbres o arbustos de tija alta ni construir edificacions o
claveguerams a una distància de menys d'1,5 metres a partir de l'eix de la canonada, i a no llaurar, cavar
ni dur a terme cap altra feina anàloga a una profunditat de més de 40 cm en una franja de terreny d'un
metre a cada costat de la canalització.
Aquesta cessió de servitud de pas s'aixecarà a escriptura pública en el moment en què es consideri oportú,
a requeriment de la Distribuïdora.
En compliment del que es disposa a la normativa vigent de protecció de dades personals, Gas Natural
Redes GLP, SA (d'ara endavant Redes GLP), amb domicili a Avenida San Luis, 77 28033 Madrid, l’informa
que les seves dades personals seran tractades per part d’aquest responsable amb la finalitat de garantir
el manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual, i per complir les obligacions legals
que resultin d'aplicació.
En relació amb la comunicació de les seves dades personals, les dades es podran enviar a organismes i
administracions públiques per al compliment de les normes legals que resultin d'aplicació.
Redes GLP l’informa també que podrà accedir, rectificar i suprimir les seves dades personals i exercir
altres drets reconeguts per la normativa, dirigint-se per escrit a Atenció al Client, Plaça del Gas núm. 2
08003 de Barcelona.
Li aconsellem que consulti la informació detallada sobre protecció de dades disponible a la nostra pàgina
web www.redesglp.gasnatural.com

Dades de la propietat:

La Propietat
(Signatura i DNI del representant legal)

Signat Sr./Sra.
DNI o CIF
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A la localitat

, el dia

de

C/

núm.

CP

OBJECTE:

de

Població

Servitud de pas per al manteniment preventiu de canonades de gas aèries

Senyors/senyores:
Amb aquest document atorguem el dret obligat de servitud de pas permanent de la instal·lació aèria que
passa per la nostra propietat a favor de Gas Natural Redes GLP, SA (d’ara endavant, la Distribuïdora) per
tal que s'ocupi del manteniment preventiu reglamentari d'aquestes instal·lacions d'acord amb les
disposicions legals vigents.
Igualment, ens comprometem a no alçar construccions que puguin afectar l'accessibilitat o perjudicar les
subjeccions de la instal·lació, ni fer-ne cap ús com a suport d'elements estranys.
Aquesta cessió de servitud de pas s'aixecarà a escriptura pública en el moment en què es consideri oportú,
a requeriment de la Distribuïdora.
Dades de la propietat:

La Propietat
(Signatura i DNI del representant legal)

Signat Sr./Sra.

_

DNI o CIF
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