
www.cocentaina.es
Ajuntament de Cocentaina

Suministro  de  agua  potable

 SOLICITUD DE BAJA

NIF/NIENombre y apellidos

En representación de 
 

NIF

Domicilio a efectos de notificaciones 

SOLICITO

La baja y la rescisión contractual del suministro de agua potable de:

EMPLAZAMIENTO:

DOCUMENTACIÓN:

  COPIA DEL NIF, NIE O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA IDENTIDAD DEL SOLICITANTE, QUE HA DE SER 
  NECESARIAMENTE EL PROPIETARIO DEL INMUEBLE.

  PARA PERSONAS JURÍDICAS COPIA DE LA ESCRITURA DE PODERES.

  EN CASO QUE HAYA CAMBIADO LA TITULARIDAD DESDE QUE SE FORMALIZÓ EL ALTA EN EL SUMINISTRO, 
  FOTOCOPIA DE LA ESCRITURA DE LA PROPIEDAD. 

  EN CASO QUE SEAN VARIOS PROPIETARIOS, CONFORMIDAD DE CADA UNO DE ELLOS.

De conformidad con el art. 24.1 del Reglamento Regulador del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable, esta 
petición se entiende efectuada, cuando menos, con diez días hábiles de antelación a la baja.

El solicitante,

Cocentaina,

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal (Ley 15/1999 de 13 de diciembre) le informamos 
que los datos de carácter personal que nos proporciona serán  objeto de tratamiento y recopilados en un fichero de datos, el responsable del cual 
es el Ayuntamiento de Cocentaina y que tiene como finalidad la gestión tributaria, recaudatoria y contable del Ayuntamiento y de sus organismos 
autónomos, y se podrán ceder a otras administraciones públicas en los supuestos y con los requisitos exigidos en la normativa vigente y en la 
disposición de creación de este fichero. El derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición lo podrá ejercer delante de la  Alcaldía de 
Cocentaina (Plaza La Vila, 1  03820 Cocentaina)

Teléfono de contacto



www.cocentaina.es
Ajuntament de Cocentaina

Subministrament d'aigua potable

 SOL·LICITUD DE BAIXA

NIF/NIE

Telèfon de contacte

Nom i cognoms

En representació de 
 

NIF

Domicili a efectes de notificacions 

SOL·LICITE

La baixa i la rescissió contractual del subministrament d'aigua potable de:

EMPLAÇAMENT:

DOCUMENTACIÓ:

  CÒPIA DEL NIF, NIE O DOCUMENT EQUIVALENT QUE ACREDITE LA IDENTITAT DEL SOL·LICITANT, QUE 
  HA DE SER NECESSÀRIAMENT EL PROPIETARI DE L'IMMOBLE.

  PER A PERSONES JURÍDIQUES CÒPIA DE L'ESCRIPTURA DE PODERS.

  EN CAS QUE HAJA CANVIAT LA TITULARITAT DES QUE ES FORMALITZARA L'ALTA EN  EL  
  SUBMINISTRAMENT, FOTÒCOPIA DE L'ESCRIPTURA DE LA PROPIETAT. 

  EN CAS QUE SIGUEN VARIS PROPIETARIS, CONFORMITAT DE CADA UN D'ELLS.

De conformitat amb l'art. 24.1 del Reglament Regulador del Servei d'Abastiment d'Aigua Potable, esta petició s'entén 
efectuada, si més no, amb deu dies hàbils d'antelació a la baixa.

El sol·licitant,

Cocentaina,

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei 15/1999 de 13 de desembre) li informem que 
les dades de caràcter personal que ens proporcione seran objecte de tractament i recollides en un fitxer de dades el responsable del qual és 
l'Ajuntament de Cocentaina, i que té com a finalitat la gestió tributària, recaptatòria i comptable de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms, 
i podran cedir-se a altres administracions públiques en els supòsits i amb els requisits exigits en la normativa vigent i en la disposició de creació 
d'aquest fitxer. El dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició el podrà exercir davant l'Alcaldia de Cocentaina (Plaça La Vila, 1 03820 
Cocentaina). 
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De conformidad con el art. 24.1 del Reglamento Regulador del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable, esta petición se entiende efectuada, cuando menos, con diez días hábiles de antelación a la baja.
El solicitante,
Cocentaina,
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal (Ley 15/1999 de 13 de diciembre) le informamos que los datos de carácter personal que nos proporciona serán  objeto de tratamiento y recopilados en un fichero de datos, el responsable del cual es el Ayuntamiento de Cocentaina y que tiene como finalidad la gestión tributaria, recaudatoria y contable del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos, y se podrán ceder a otras administraciones públicas en los supuestos y con los requisitos exigidos en la normativa vigente y en la disposición de creación de este fichero. El derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición lo podrá ejercer delante de la  Alcaldía de Cocentaina (Plaza La Vila, 1  03820 Cocentaina)
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Domicili a efectes de notificacions
SOL·LICITE
La baixa i la rescissió contractual del subministrament d'aigua potable de:
EMPLAÇAMENT:
DOCUMENTACIÓ:
De conformitat amb l'art. 24.1 del Reglament Regulador del Servei d'Abastiment d'Aigua Potable, esta petició s'entén efectuada, si més no, amb deu dies hàbils d'antelació a la baixa.
El sol·licitant,
Cocentaina,
En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei 15/1999 de 13 de desembre) li informem que les dades de caràcter personal que ens proporcione seran objecte de tractament i recollides en un fitxer de dades el responsable del qual és l'Ajuntament de Cocentaina, i que té com a finalitat la gestió tributària, recaptatòria i comptable de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms, i podran cedir-se a altres administracions públiques en els supòsits i amb els requisits exigits en la normativa vigent i en la disposició de creació d'aquest fitxer. El dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició el podrà exercir davant l'Alcaldia de Cocentaina (Plaça La Vila, 1 03820 Cocentaina). 
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