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Solicitude de permiso de vertedura e declaración responsable Anexo IV

Representante*

Persoa interesada

(texto refundido do regulamento do uso á rede municipal de saneamento de Pontevedra)
Primeiro apelido:

Segundo apelido:

Nome ou razón social:

Tipo de vía (rúa, avda...):

NIF:

Nome da vía:

Código Postal:

Número:

Municipio:

Primeiro apelido:

Provincia:

Código Postal:

Andar:

Porta:

Teléfono:

Segundo apelido:

Nome ou razón social:

Tipo de vía (rúa, avda...):

Escaleira:

NIF:

Nome da vía:

Número:

Municipio:

Escaleira:

Provincia:

Andar:

Porta:

Teléfono:

*A representación deberase acreditar por calquera medio válido en dereito.

Solicitudes presenciais de persoas físicas: as persoas físicas recibirán as notificacións, ademais de electronicamente, por correo postal salvo que elixan a notificación electrónica como
medio preferente comunicándoo a través do procedemento 183 do catálogo de procedementos da sede electrónica http://sede.pontevedra.gal ou premendo (aquí), neste mesmo
procedemento poderá indicar un correo electrónico para recibir os avisos ou indicar o seu desexo de deixar de recibir os avisos.

Referencia catastral:

Breve DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE, instalacións e procesos que se desenvolven:

CONSUMO DE AUGA DA ENTIDADE SOLICITANTE:
Subministrada polo concello de Pontevedra (m3/mes):___________________________________________________________
Outros recursos (pozos, mananciais, presas, etc (m3/mes):_______________________________________________________
TOTAL AUGA CONSUMIDA (m3/mes):_______________________________________________________________________

DECLARACIÓN RESPONSABLE:
Eu, D./Dna._____________________________________________________________ con DNI ________________________
e domicilio_____________________________________________________________________________________________
en calidade e representación de____________________________________________________________________________
DECLARO QUE:
Na data da presente solicitude, o volume de auga residual de descarga e réxime da mesma é a seguinte:
Horario_______________________________________________________________________________________________
Duración______________________________________________________________________________________________
Caudal medio__________________________________________________________________________________________
Caudal punta___________________________________________________________________________________________
Variacións diarias, mensuais e estacionais____________________________________________________________________
Nunha xornada normal se evacúa aproximadamente un volume de___________________________________________m3/día.
En caso de abastecemento de orixe distinta á subministración municipal indicar as características do método de obtención de
auga:_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
Se é procedente de pozos:
Potencia do equipo de bombeo (kw)_________________________________________________________________________
Caudal do equipo do equipo de bombeo (m3/h)________________________________________________________________
Altura de elevación (m)___________________________________________________________________________________
Núm. De quendas de 8 horas diarias, durante as que funciona o equipo de bombeo___________________________________
Se é procedente de mananciais ou outras conducións:
Área da sección mollada da condución (m2)___________________________________________________________________
Velocidade media do fluxo na condución (m/s)_________________________________________________________________
Núm. de quendas de 8 horas durante os que funciona a captación_________________________________________________
A vertedura é:
Exclusivamente doméstica

Industrial

Doméstica e industrial

A outras redes de saneamento

O río/ría/mar

As augas residuais van:
Á rede de sumidoiros pública
do Concello de Pontevedra

A vertedura á rede pública de saneamento faise:

Nun so punto

En varios puntos

Vértese algunha sustancia prohibida no artigo 12 do
regulamento:

Si

Non

Si

Non

Supera na súa vertedura as concentracións máximas
permitidas no artigo 13 do regulamento.

Dispón de instalacións de pre-tratamento para non superar na súa vertedura as concentracións máximas permitidas no
regulamento:
Si

Non

En caso afirmativo, achegar descrición:

De conformidade co art. 28.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas, esta Administración poderá consultar ou recadar os datos
ou documentos necesarios para a tramitación da súa solicitude, salvo que manifeste a súa oposición a esta consulta no seguinte recadro, suposto no que deberá achegar dita documentación:
Non autorizo o acceso

Pontevedra, _________________
Sinatura da persoa interesada e/ou do seu representante (só no caso de solicitude presencial)

AO SR. ALCALDE DO CONCELLO DE PONTEVEDRA
SUMAPH rúa dos Ferreiros, 28 - 1º. Tlf. 986 804 327 http://sede.pontevedra.gal

Información sobre Protección de Datos Persoais (RXPD 2016/679 e LOPDGDD 3/2018)

Responsable do tratamento

CONCELLO DE PONTEVEDRA (P3603800H)

Finalidade do tratamento

A xestión da súa solicitude e a tramitación administrativa que no seu caso se poida derivar da mesma

Lexitimación para o tratamento

Consentimento da persoa interesada (artigo 6.1 a) do RXPD) e o exercicio dos poderes públicos conferidos ao
Responsable (artigo 6.1 e) do RXPD)

Destinatarios dos datos

As Administracións Públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a xestión da súa
solicitude

Prazo de conservación

Os datos proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coas obrigas legais do
Responsable

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación ou supresión dos seus datos, así como exercitar
outros dereitos ou retirar no seu caso o consentimento outorgado a través da sede electrónica. Máis información na
sección: Dereitos sobre Protección de Datos

Contacto delegado de protección de
datos e información adicional

dpd@pontevedra.eu

