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SOL-VER 
Impreso de solicitude (Mod. 22) 
FORMULARIO DE SOLICITUDE DE 
PERMISO DE VERTEDURA 

SELO REXISTRO 

CUBRIR CON LETRAS MAIÚSCULAS 

1. DATOS DO SOLICITANTE

Nome/Razón social NIF/CIF 

Código CNAE Descrición actividade CNAE 

Enderezo social 

C.P. Localidade Concello 

Teléfono FAX Teléfono móbil Enderezo electrónico 

Enderezo do establecemento / industria / lugar de vertedura 

Referencia catastral 

C.P. Localidade Concello 

2. DATOS DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Nome e apelidos NIF 

Enderezo 

C.P. Localidade Concello 

Teléfono Teléfono móbil Enderezo electrónico 

3. CARACTERÍSTICAS DA ACTIVIDADE PRODUTIVA

Breve descrición da actividade produtiva 

Balance de augas 

 Existe contador e a auga potable é subministrada pola entidade xestora de abastecemento. (m3/mes) 

 A auga potable procede de pozos, mananciais, presas, etc. (m3/mes) 
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4. CARACTERÍSTICAS DA VERTEDURA

Tipoloxía das augas residuais 

 AS AUGAS RESIDUAIS XERADAS SON ASIMILABLES A AUGAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS

 AS AUGAS RESIDUAIS XERADAS NON SON ASIMILABLES A AUGAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS

 Non existe mestura das augas residuais xeradas con augas residuais domésticas.

 Existe mestura das augas residuais xeradas con augas residuais domésticas.

 EXISTE SEGREGACIÓN DAS AUGAS PLUVIAIS

 NON EXISTE SEGREGACIÓN DAS AUGAS PLUVIAIS

 Non existe mestura das augas residuais xeradas coas augas pluviais.

 Existe mestura das augas residuais xeradas con augas residuais domésticas.

Réxime horario de vertedura das augas residuais 

CAUDAL MEDIO ANUAL (m3/ano) CAUDAL MÁXIMO (m3/día) 

5. CARACTERÍSTICAS DO PUNTO DE VERTEDURA E A SÚA CONEXIÓN CO SISTEMA DE SANEAMENTO

Coordenadas UTM (ETRS89) do punto de vertedura 

COORDENADA UTM X: COORDENADA UTM Y: 

 Existe unha única conexión á rede.  Existen varias conexións á rede.

 Existe unha arqueta de control.  Non existe unha arqueta de control.

 Existe un caudalímetro de medida.  Non existe un caudalímetro de medida.

6. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA XUNTO CON ESTE FORMULARIO

 USUARIO DOMÉSTICO: non presenta documentación complementaria.

 USUARIO NON DOMÉSTICO: presenta a seguinte documentación:


Antecedentes: obxecto, características da localización e localización da actividade, punto de conexión ao sistema con
coordenadas UTM.

 Memoria descritiva: datos de produción, procesos industriais, balance de augas, características do efluente.

 Memoria técnica das instalacións de tratamento (se existen ou se requiren).


Sistemas e unidades de tratamento (descrición, cálculos hidráulicos e do dimensionamento, equipamento, materiais de
construción, medidas de seguridade para evitar verteduras accidentais, instrumentación, seguimento e control...).

 Planos de detalle (situación, implantación, diagramas de fluxo, esquemas...).

Tomiño, a _________________________. 

Sinatura da persoa solicitante ou representante: Nome e DNI 

Estes datos incorporaranse ás correspondentes actividades de tratamento do Concello de Tomiño e serán tratados coa finalidade específica de 
cada tratamento de conformidade coa regulación establecida polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo, Lei Orgánica 3/2018, 
do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais e demais disposición de aplicación. As persoas cuxos datos 
persoais sexan tratados polo Concello de Tomiño poderán exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación 
do tratamento e portabilidade, así como a opoñerse á toma de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma 
prevista na lexislación vixente sobre a materia, perante o órgano responsable do ficheiro. No caso de descoñecer este órgano, dirixirase ao 
correo dpd@tomino.gal 
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