SOLICITUDE: RESCISIÓN DO CONTRATO DE
SUBMINISTRACIÓN DE AUGA, SUMIDOIROS E LIXO
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME e APELIDOS ou RAZÓN SOCIAL:

NIF/NIE:

ENDEREZO:
PROVINCIA:

CONCELLO:
CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

Autorízolle ao Concello de Lugo para que me informe mediante SMS ou correo electrónico do estado desta
solicitude así como doutro tipo de avisos relacionados que me poidan resultar de interese.
DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE (no caso de actuar por medio de representante)
NOME e APELIDOS ou RAZÓN SOCIAL:
TELÉFONO:

NIF/NIE:
CORREO ELECTRÓNICO:

DOCUMENTO QUE ACREDITA A REPRESENTACIÓN:

NOTA IMPORTANTE: En virtude do disposto no art. 27.2 da Ordenanza Fiscal Xeral do Concello de Lugo, O ENDEREZO
FISCAL SERÁ COINCIDENTE CO ENDEREZO DE EMPADROAMENTO.

SOLICITA

A rescisión do contrato de subministración de auga potable e demais conceptos que nel se
inclúen (saneamento, lixo) para o inmoble sito en ___________________________________
en calidade de:
Persoa ou entidade titular do contrato de subministración de auga para ese inmoble.
Propietaria/o do inmoble para o que se solicita a rescisión. O motivo da dita rescisión:
Inmoble desocupado
Rescisión do contrato de alugamento coa persoa ou entidade titular do contrato de auga.
Outros, indíqueos _______________________________________________________
NOTA: por favor, vexa no dorso deste impreso a documentación que deberá achegar con esta solicitude.
Lugo, ______ de_______________de____
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento
serán incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar
comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos
na lei indicada, comunicándollo a este Concello.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ DE ACHEGAR
• A lectura do contador.
• Copia do DOCUMENTO DE IDENTIDADE da/o solicitante, se é o caso DOCUMENTO DE IDENTIDADE
da persoa autorizada.
• Copia da escritura de propiedade ou documento que a xustifique, no caso de que a baixa non a
solicite a persoa titular do contrato.
• Autorización asinada pola/o titular do contrato (naqueles casos nos que a/o titular do contrato ou,
se é o caso, a persoa ou entidade propietaria non poida presentarse para asinar a rescisión do contrato
de subministración de auga).

CONTADOR CON ESFERAS

Se o seu contador é como este:
Debuxe a posición exacta das agullas en cada esfera

CONTADOR NUMÉRICO

Se o seu contador é como este:
Anote nos recadros só os números de cor negra

AUTORIZACIÓN: (para aqueles casos nos que a/o titular do contrato e no seu caso a persoa propietaria, non
poida presentarse para asinar a rescisión do contrato de subministración de auga)

Autorizo a D.ª/D. _______________________________________________, con DOCUMENTO DE
IDENTIDADE _________________, a rescindir o meu nome, o contrato ou póliza de subministración de

auga para o citado inmoble.
Como substituta/o da/o contribuínte, asumo por imposición de Lei e en lugar daquel, a
responsabilidade do cumprimento das prestacións materiais e formais da obrigación tributaria e do
cumprimento das prescricións da Ordenanza fiscal e do Regulamento municipal do servizo de
abastecemento de auga.
(sinatura da/o titular do contrato ou da persoa ou entidade propietaria)

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento
serán incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar
comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos
na lei indicada, comunicándollo a este Concello.

