Permís d'Instal·lació de Fibra Òptica
El sotasignant, el Sr./Sra:
Nom i cognoms
Adreça, pis i porta
Telèfon de contacte
Correu electrònic
Com a representant de la següent propietat (edifici, vivenda, parcel·la...):
Adreça completa
Exemple: C/ Llacuna, 1

Càrrec
Ex: Propietari, President, Administrador...

AUTORITZA
A l’operador Iguana Comunicacions SL per tal que aquest procedeixi a la instal·lació i reparació de cables i equips de
distribució de fibra òptica de manera gratuïta en la seva propietat, necessaris per a que l'operador realitzi el
desplegament d'una xarxa de telecomunicacions de banda ampla disponible al públic, en virtut del que està establert al
Reial Decret-Llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre Infraestructures Comunes als edificis per l'accés a serveis de
Telecomunicacions, sense afectar als serveis existents, fent ús a tal efecte de la infraestructura de telecomunicacions de
la propietat que sigui necessària, en compliment del que s'estableix als articles 29.1, 31, 32 i 45.4 de la Llei 9/2014,
General de Telecomunicacions (LGTEL).
En cas de produir-se algun dany durant la instal·lació, ja sigui en la mateixa propietat o bé a tercers, com a conseqüència
directa de la realització d'aquests treballs, l’operador causant en serà el responsable, i procedirà a la indemització
corresponent una vegada finalitzada la instal·lació.
Observacions: (indiqueu qualsevol indicació especial a l'hora de fer la instal·lació a la vostra propietat)

Dono conformitat a tot allò que s’ha exposat anteriorment, i perquè així consti segons l'establert a l'article 45.4 de la
LGTEL, signo el present document d’autorització.
A ……………….....................……….. a ……..
Per la propietat / comunitat de propietaris

de ….............………………….

de 20…..

Per Iguana Comunicacions SL
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