
SOLICITUDE DE CONEXIÓN Á 
REDE MUNICIPAL DE 

ABASTECEMENTO DE AUGA 

(SELO DO REXISTRO) 

NÚMERO DO EXPEDIENTE 

SOLICITANTE (1) 
APELIDOS NOME DNI / NIF 

ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
RÚA, AVENIDA, PRAZA... NÚM. LOCALIDADE CONCELLO 

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL TELÉFONO 

REPRESENTANTE (se é o caso) (2) 
APELIDOS NOME DNI / NIF 

ENDEREZO LOCALIDADE CONCELLO 

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL TELÉFONO 

OBXECTO DA SOLICITUDE 
USO 
 � Doméstico 

 Industriais 
� Obra 
� Especial (piscinas particulares, garaxes particulares, etc.) 

(ver no dorso) 
SITUACIÓN 

� con corte de vía 
� sen corte de vía 

INSTALADOR 

ORZAMENTO 

SOLICITO: 
Que, logo dos trámites oportunos, se me conceda a licenza municipal regulamentaria para conectar á rede de 
abastecemento de auga.  

DATA 

     O Grove, .........de .....................de 20....... 

SINATURA DO/A SOLICITANTE OU DA PERSOA QUE O/A REPRESENTA 

(1) Deberá achegar unha fotocopia do documento de identidade de quen solicita.
(2) No caso de actuar en representación, fotocopia dos documentos de identidade do/a representante e do/a solicitante, coa

autorización escrita deste/a último/a ou copia de poder para representalo/a. Se quen solicita é unha sociedade, débese achegar a
súa escritura de constitución.

ALCALDE DO CONCELLO DO GROVE           
____________________ 
Consonte o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial. Poderán ser incorporados aos 
ficheiros do Concello do Grove relacionados con este trámite, coa finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas dos procedementos e consultas que inicia a persoa interesada nesta 
solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante un escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do 
Concello. 



USOS 
a.-Domésticos: todos aqueles que respondan a necesidades vitais como bebida, preparación doméstica de alimentos, limpeza 

do fogar, aseo persoal, etc. 
b.-Industriais: todos aqueles nos que a auga se utilice para a súa transformación mecánica ou química tanto en produtos 

alimenticios, separada ou conxuntamente con outros produtos, nos establecementos hostaleiros, como industriais, tales 
como lavado de coches, talleres en xeral, locais de perruquería, masaxes e saunas, etc. 

c.-De obras: todos aqueles para os cales a subministración se use na construción completa ou reparación de edificios. 
d.-Especiais: todos aqueles para os cales a subministración se utilice para piscinas particulares,  

garaxes particulares e para aqueles non previstos ou que non se poidan cualificar segundo os apartados anteriores. 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACHEGAR XUNTO CON ESTA SOLICITUDE 
 Plano de localización ou situación.
 Boletín  de instalación de auga expedido por un/unha instalador/a autorizado/a pola Consellaría de Innovación e 

Industria da Xunta de Galicia e selado polo instalador.
 Xustificante do pagamento de taxas.
 Xustificante do deposito da fianza para responder dos bens públicos. (conexión sen corte vía pública: 300 € e cando 

existe corte da vía publica, a fianza será fixada polo técnico municipal de augas).
 Orzamento ou custo.
 Escrito de propiedade, contrato de arrendamento ou documento que acredite o dereito de dispoñibilidade sobre 

o inmoble para o que se solicita o subministro.
 Licenza de primeira ocupación, licenza de obra ou licenza de apertura.
 No caso de inmobles xa construídos con máis de dez anos e sen licenza de primeira ocupación, achegar o certificado 

de antigüidade da vivenda.

NORMAS TÉCNICAS DAS INSTALACIÓNS 
vivendas unifamiliares: 

A tubaxe de acometida será de PVC ou polietileno de media densidade, cunha resistencia térmica de 25° centígrados, 
como mínimo e a presión do servizo de 16 kg/cm2, e diámetro de 25 mm de carga homologada, co selo de control de 
calidade.  A arqueta de acometida será de ladrillo furado dobre, de 1/2 pé de espesor, revestido interiormente con 
dimensión de 50x50x40 con tapa rexistro de fundición de 40x40, e no seu interior colocarase a chave inox de rexistro. A 
súa colocación será preferentemente na beirarrúa. 
O armario para o contador instalarase fronte á vía pública, no exterior do terreo ou inmoble, en lugar accesible para a 
lectura, a 50 cm do chan e con medidas de 30x40x20 cm. Dotarase dunha porta con pechadura fixada polo servizo 
de augas. Despois do contador colocarase unha chave de corte, sendo aquel de 13 mm de diámetro 

usos de obra: 
A tubaxe de acometida será de PVC ou de polietileno de alta densidade de diámetro que fixará o Servizo segundo as 
necesidades da solicitude, conectada á rede xeral de abastecemento por medio de chave de toma, colocada con carácter 
definitivo. 
O armario para o contador terá carácter provisional e colocarase no exterior do cerramento da obra dotándoo dunha porta 
con pechadura. Despois do contador disporase dunha chave de corte. 

vivendas colectivas:  
A instalación coa vía pública realizarase seguindo as indicacións dos técnicos de servizo de augas do Concello e de 
acordo co disposto na ordenanza municipal. 

usos industriais e especiais: 
As condicións técnicas desta clase de subministracións especificarase individualmente para cada solicitude con base 
nas especificacións técnicas que determinen o Servizo Técnico Municipal de Augas. 
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