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O baleirado municipal de fosas
sépticas é unha iniciativa do Concello

de Tomiño que busca facilitar que todos
os veciños e veciñas poidan acceder ao
servizo de baleirado.
Este servizo inclúe a limpeza de pozos
negros e fosas sépticas a todas aquelas
vivendas que, polo seu emprazamento,
aínda non contan con servizo municipal
de saneamento.

Van
ta
xes?

· Bonificación económica do servizo, garantindo
a accesibilidade para toda a veciñanza.
· Correcto traslado e xestión dos residuos
na correspondente estación depuradora de augas
residuais (EDAR).
· Respectuoso co medio ambiente e a saúde.
· Fácil

e rápido de solicitar.

Requisitos

para poder acceder a este servizo?
· Non dispor de servizo de saneamento municipal nin ter a obrigación de
conectarse ao mesmo.
· Estar inscrito no Censo Municipal de Fosas Sépticas e Pozos Negros.
Para inscribirse soamente é preciso entregar no Concello o formulario
habilitado e dispoñible en http://tomino.gal/medio-ambiente

Docu
menta
ción
necesaria?

• Copia do NIF/CIF do solicitante.
• Resolución positiva da tramitación da
Declaración de Baleirado de Fosas Sépticas
en EDARs xestionadas por Augas de Galicia.
• Informe de Aqualia de que a vivenda non
dispón de saneamento nin está obrigada a
súa conexión.
• Xustificante de ter realizado o pago da cota.

· Primeiro baleirado dentro do ano natural
(os primeiros 4 m3 ): 20€ por cuba ou fracción.
· Segundos e posteriores baleirados dentro do ano
natural: 40€ por cuba ou fracción.

Gozarán da exención de tarifa do primeiro baleirado
aqueles fogares que polas súas circunstancias así o
establezan os Servizos Sociais do Concello.
(O custo deste servizo sen bonificar habitualmente supera os 100 €).
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Onde debo acces able

dirixirme
para solicitar o servizo?

· www.tomino.gal/medio-ambiente
· Oficinas xerais do Concello
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