
Autorització d'instal·lació de la 
xarxa de Fibra Òptica REAL

________________________________________________________________________

Sr./Sra.,_______________________________________________________, major d'edat,
amb DNI ______________, amb núm. de telèfon fix ____________, mòbil ______________,
i domicili a la direcció ________________________________________  número ________
de la població de  ________________________________________,  en la seva condició de
president/a  o  administrador/a  de  la  comunitat  de  propietaris  i  en  nom  i  representació
d'aquesta comunitat o propietat particular de l'edifici que es troba situat a:

Direcció ___________________________________________________  número ________
de Manresa per tal  de facilitar  l'accés als  serveis  de telecomunicacions  de FIBRACAT,  amb
domicili a l'efecte de notificacions al C/Bisbe Torras i Bages, 23, 08242 Manresa.

________________________________________________________________________

AUTORITZA l'accés i ús dels espais i dependències de l'esmentat edifici, necessaris per procedir a la instal·lació o
adaptació del cablejat i de la resta d'elements i equips que calen per al correcte funcionament de la instal·lació de la
xarxa  de  telecomunicacions  de  FIBRACAT.  A  més,  autoritza  a  FIBRACAT  a  realitzar  la  instal·lació,  explotació,
manteniment i conservació de l'esmentat cablejat i de la resta d'elements i equips mitjançant  personal degudament
acreditat,  per tal  de permetre l'accés als serveis de telecomunicacions que ofereix  FIBRACAT.  La instal·lació i  el
manteniment  de  la  infraestructura  no  representarà  cap  cost  per  a  la  comunitat  de  propietaris.  Per  tant,  els
desperfectes,  danys  i  perjudicis  que  es  puguin  ocasionar  en  realitzar  la  instal·lació,  manteniment,  seguretat,
vigilància,  reparació,  i/o  conservació  de  la  infraestructura  de  FIBRACAT,  tant  en  l'edifici  de  la  comunitat  de
propietaris  com  a  tercers,  aniran  a  compte  i  càrrec  de  FIBRACAT,  que  procurarà  produir  les  mínimes  molèsties
possibles. Un vegada realitzada la instal·lació, FIBRACAT contactarà amb els veïns per informar-los detalladament
dels serveis i productes què podran gaudir  gràcies a la fibra òptica REAL.

RECONEIX que tot el cablejat i la resta d'elements i equips instal·lats per FIBRACAT romandran en la seva exclusiva
propietat, sense que es puguin considerar part de la infraestructura de l'esmentat edifici.

A _______________ a ___ de _________ de 20___

En representació de la Comunitat de Propietaris                                                                          En representació de FIBRACAT
o de la Propietat Particular

_____________________________________                                                                                     Josep Olivet

________________________________________________________________________

PROTECCIÓ DE DADES:
Les  dades  de  caràcter  personal  recollides  en  aquest  formulari  s'incorporaran  en  un  fitxer  del  qual,  Alta  Tecnologia  en
Comunicacions, S.L. (societat sota la marca comercial FIBRACAT), amb NIF: B61877031 i domicili social al C/Bisbe Torras i Bages,
23,  08242 Manresa,  n'és responsable i  titular,  per tal  de gestionar permisos i  llicències de cablejat d'edificis.  Vostè podrà de
conformitat amb la llei orgànica 15/1999 exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades incorporades en el
nostre fitxer adreçant-se per escrit al Departament d'Infraestructures de Xarxa de FIBRACAT.


