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Praza da Constitución, nº1
36450 – Salvaterra de Miño
PONTEVEDRA - ESPAÑA

SOLICITUDE DE CONEXIÓN
SERVIZO DE ABASTECEMENTO
DE AUGA POTABLE
(Rural)
Datos do solicitante
Apelidos e Nome ou Razón Social
Enderezo (rúa, vía ou lugar, núm, piso e letra)
N.I.F. ou &.I.)

Teléfono

Fax

C.P.

Municipio

Provincia

Correo electrónico

Datos do representante
Apelidos e Nome ou Razón Social
Enderezo (rúa, vía ou lugar, núm, piso e letra)
N.I.F. ou &.I.)

Teléfono

Fax

C.P.

Municipio

Provincia

Correo electrónico

Descripción das obras: Conexión á rede de auga municipal para:
Dirección da acometida (enganche):
Domiciliar en:
Nº de conta:

Salvaterra de Miño,

de

de 202

Sinatura

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO
Documentos a aportar e condicións para a conexión, AO DORSO

DOCUMENTOS A APORTAR PARA A SOLICITUDE DA ACOMETIDA
x

Solicitude en impreso facilitado polo Departamento de Obras e Servizos.

x

DNI do propietario ou CIF da empresa.

x

Númeo de conta para domiciliar os recibos correspondentes.

x

Copia da escritura de propiedade.

CONDICIÓNS DA ACOMETIDA
x

O contador deberá ser instalado polo concesionario e á súa conta, debendo previamente ser
homologado polos servizos técnicos municipais.

x

A instalación levarase a cabo no cerramento da súa propiedade, lindando con terreo público.

x

As tubarías de conducción deberán ser empotradas pola parte exterior do muro. De non
existir cerramento, colocarase a 4,00m. do eixe do camino, cando se trate de solo
cualificado como rústico común e linde con vías municipais. De corresponder os viais a outra
xurisdicción, deberá colocarse baixo as condicións que esta impoña, ou no frontal da
vivenda.

x

Deberá ser empotrado nunha parede, sen sobresaír da mesma e a unha altura entre 0,75 e
1,25m., deixando a instalación apta para a conexión do servicio por parte do Concello.

x

Unha vez feita a instalación do contador, dará conta de tal extremo ao Concello, ao obxecto
de que se proceda á conexión.

x

A instalación desde o contador á vivenda, será realizada polo interesado a súa costa.

x

Dar de alta o solicitante no Padrón Municipal de usuarios do Subministro domiciliario de
augas aos efectos da aplicación das tarifas que polo consumo lle sexan de aplicación.

______

existe inconveniente para a súa autorización, debendo cumprir as

anteriores condicións da acometida:
Salvaterra de Miño,

de

O TÉCNICO MUNICIPAL

de 202

