Sol·licitud d'embrancament
Aigua potable
-Alta

Contra incendis
-Modificació

-Baixa

1. Persona que sol·licita
Nom i cognoms o raó social:

NIA:

Adreça:

Núm.:

Edifici:

Bloc:

Telèfons:

Fax:

Entitat bancària:

Compte IBAN: AD

Escala:

Pis:

Porta:

Adreça electrònica:

(adjuntar targeta on consti el número del compte IBAN)

Titular del compte:
Representant legal:
Nom de la persona de contacte:

Telèfon/fax:

2. Dades de l'edificació
Emplaçament:
Ús de l'edifici:

-Habitatge

-Oficines

-Aparcament

-Hoteler

-Comercial

-Altres

Tècnic autor del projecte:

Tel.:

A/e:

Propietari:

Tel.:

A/e:

Presa de dades a càrrec de:
Tipus d'aparell

Quantitat

Tipus d'aparell

Aigüera

Rentadora

Aire condicionat

Rentaplats

Aixeta 1/2"

WC dipòsit

Banyera

Altres

Bidet

Altres

Dutxa

Altres

Fluxor

Altres

Lavabo

Altres

Urinari

Altres

Tràmit genèric: departament de medi ambient

Quantitat

3. Data i signatures
Andorra la Vella,

d

del

Signatura de la persona que sol·licita

Signatura del propietari

4. Legislació aplicable
• Reglament d'aigües del Comú d'Andorra la Vella, publicat al BOPA núm. 16, any 13, del 8 del febrer de 2001.
-Article 15.-Titular abonaments.
Els abonaments, en principi, solament són atorgats als propietaris dels immobles a servir, no obstant, el Comú -al seu criteri- es reserva
la possibilitat de subscruire abonaments amb llogaters, comercials o industrials, que acreditin aquesta qualitat d'arrendataris per una
durada no inferior a cinc anys.
Si l'immoble a servir comporta pisos que partanyin a propietaris diferents, aquests hauran de designar un representant, el qual, una
vegada justificats llurs poders, signarà en llurs noms la demanda d'abonament i els representarà davant del Comú.
El representant s'obligarà personalment i soldària amb tots els propietaris actuals i futurs de l'immoble al pagament de tots els imports
deguts per execució de les clàusules, càrregues i condicions de l'abonament. Aquesta obligació solidària serà, concreta per la durada del
mandat del representant i es prolongarà després, mentre dit representant no hagi demanat la rescissió de l'abonament en les formes i
terminis reglamentaris o no hagi fet canviar regularment l'abonament a nom del seu reemplaçant.
El representant haurà de fer conèixer al Servei d'Aigües el nom dels propietaris interessants, així com també tot
canvi de propietaris que es produís.
• Codi de l'Administració, publicat al BOPA núm. 06, any 01, del 10-04-1989.
• Ordinació tributària comunal i Ordinació de preus públics vigent.

