
DECLARACIÓ RESPONSABLE PER SUBROGACIÓ DEL CONTRACTE SUBSCRIT AMB L’ENTITAT 
PÚBLICA EMPRESARIAL AIGÜES I SANEJAMENT DE SUECA 

En/Na..........................................................................................amb DNI
com a propietari/a de l’immoble ubicat al carrer................................................................ 
del municipi de ................................................................. 

En/Na.........................................................................................amb DNI .........................., 
com inquilí/na de l’immoble ubicat al carrer,.................................................................... 
del municipi de ...................... 

DECLAREM 

1. Que En/Na.........................................................................és la propietari/a 
designat com a titular de l’habitatge ubicat en el carrer 
..............................................................................................de ................ 

2. Que per medi de contracte de lloguer de data  , es 
va llogar aquest immoble a En/Na. ........................................................................ 

3. Que En/Na.....................................................es el/la propietari/a designat/da com 
a titular de la pòlissa de l’habitatge i presta el seu consentiment a realitzar el canvi 
de titularitat de la pòlissa...........del contracte de subministrament d’aigua potable 
domiciliada amb l’ Entitat Pública Empresarial “Aigües i Sanejament de Sueca”. 

4. Establir com a subrogat/ da de la pòlissa a 
En/Na..................................................................................................................... 

5. ............................................................................ com a inquilí/na del lloguer, no
pot modificar cap terme del contracte ni procedir a donar de baixa la pòlissa del 
contracte d’aigua potable del habitatge ubicat al carrer ......................................... 

6. En cas dels impagaments de rebuts per part de l’inquilí, el responsable subsidiari
que es farà càrrec dels mateix, és el propietari de l’habitatge, d’acord amb el que
estableix l'article 4 de l'Ordenança Fiscal de la Taxa per distribució d’aigua,
inclosos els dretes d’enganxat, col·locació i us de comptadors, publicada al BOP
de València  290, de 6 de desembre de 2013 : “Són subjectes passius de la taxa
en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les
entitats al fet que es refereix l'article 35 de la Llei General Tributària, que
sol·liciten o resulten beneficiades pels serveis al fet que es refereix aquesta
Ordenança. Tindran la consideració de substituts del contribuent els propietaris
dels habitatges o locals a les quals es proveïsca del servei, les quals podran
repercutir, si escau, les quotes sobre els respectius beneficiar-vos.”

En Sueca, a .......... de............................ de 2021 

Signatura propietari         Signatura arrendatari 
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