Concello de Soutomaior
Rúa Alexandre Bóveda nº 8
36691 - Soutomaior - Pontevedra

SOUTOMAIOR

Informe no Reverso

Reservado selos internos

Imprimir formulario

REPRESENTANTE

SOLICITANTE

SOLICITUDE ACOMETIDA Á REDE MUNICIPAL DE SANEAMENTO
Nome e apelidos ou razón social

DNI/NIF
DNI/CIF

Enderezo: / Rúa / Número

Teléfono : Fixo / Móvil

Municipio

Provincia

Código postal

E-mail

Nome e apelidos

DNI

Enderezo: / Rúa / Número

Teléfono : Fixo / Móvil

Municipio

ACREDITA REPRESENTACIÓN:

Provincia

Si

Código postal

E-mail

Non

SITUACIÓN

Vivenda (unifamiliar)

Vivenda (en edificio)

Edificio de Vivenda Colectiva

Actividade Industrial

Actividade Comercial

Documentación aportada:

Cumprimento da Ordeanza Municipal sobre vertidos (Usos industriais)
Outros:

Solicita:

Licenza para levar a cabo a instalación dunha Acometida á Rede Municipal de
Saneamento.
Todo elo previo pago dos dereitos municipais de acometida á rede, que ascenden á
cantidade de
.

Soutomaior , a
(Sinatura)
Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Soutomaior
No cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase que os datos
entregados son confidenciais, non podendo facer uso dos mesmos fóra do ámbito que xerou a súa entrega (BOE nº 298 de 14-12-1999)

INFORME DO SERVICIO TÉCNICO MUNICIPAL

Á vista dos datos recollidos no expediente éste Informe é :
Desfavorable polos motivos que se indican nas "observacions".
Favorable, impoñendo as limitacions que de seguido se indican:
1.- A tubaxe haberá de tér un diámetro de 20 centímetros como mínimo, e se colocará a unha fondura media
de 1,00 metros.
2.- No linde entre a propiedade pública e a privada, haberá de facer unha arqueta de 40x40x80 cms., en fábrica
de ladrillo sentado a media asta, enfoscado interiormente con masa de cemento e area, e porá unha tapa
de fundición de ferro.
3.- Repoñeranse os afirmados e beira-rúas á situación anterior á feitura das obras, có mesmo tipo de materiais en
color, calidade e textura, por conta do particular interesado.
4.- O acceso ate a arqueta haberá de estar a disposición do personal do Concello en calquera intre.
5.- Os verquidos serán exclusivamente de augas fecais, sen que se boten no mesmo colector augas pluviais nin
outro tipo de resíduos que haberán de ser eliminados de xeito correspondente segundo o caso.
6.- Os edificios de residencia colectiva, cada un dos inquilinos haberá de solicitar no intre da ocupación da
vivenda a correspondente alta individual.
7.-

Observacións:

Soutomaior , a

O Técnico Municipal

