
En/Na……………………………………………………………………………………..…………………………. 
Que estan realitzant una obra consistent en la construcció d'un 
……………………………………………………………………………………  amb emplaçament en la 
……………………………………………..……………………………………. de Sueca i per a la qual 
sol·licita instal·lació de connexió i comptador en qualitat d'auxiliar d'obra, a més de 
satisfer les taxes corresponents, per mitjà de la firma del present document accepta i es 
compromet al que disposa el mateix."

1. Les infraestructures d'aigua potable i clavegueram públic i Estacions de
Bombament si és el cas, així com els embornals que servixen per al desaigüe
d'aigües pluvials, i que estiguen ubicades en les obres que es van a executar, i
per a les quals són necessàries, han de ser dimensionades i adequades a les
necessitats reals que generen les obres a realitzar, per a la qual cosa
prèviament deu d'haver sigut informat el projecte pel Tècnic d'esta Entitat o
lloc en coneixement del mateix o si és el cas del Capatàs. Amb la firma d'este
escrit confirma que estes actuacions s'han realitzat i es responsabilitza del
que poguera ocórrer en cas contrari."

2. Així mateix accepta i és coneixedor que les xarxes actualment existents tant
d'aigua potable, com de sanejament i embornals, (llevat que siga un terreny
que es va a urbanitzar i no té qualsevol tipus d'instal·lació) , funcionen
correctament, i estan en perfecte estat a la data de començament de les
obres, per això, qualsevol avaria o ruptura que es produïsca serà sufragada a
costa seua."

3. Finalitzades les obres haurà de posar-ho en coneixement d'esta entitat.

4. Els pressupostos seran actualitzats segons els preus vigents en el moment del
pagament.

5. Tant la connexió d'aigües potables com la de sanejament seran executades per
Aigües i Sanejament de Sueca.

6. En cas d'incomplir alguns dels anteriors punts, no s'emetrà l'Informe Tècnic
favorable requerit per l'Ajuntament per a donar el Final d'Obra.

En Sueca a   ………… de …………………………… de 2022. 
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