
 

 

Connexió de clavegueram 
 
 

Sol·licitant 

Nom i cognoms o raó social_____________________________________________________ 

Document d’identitat: ________________________  Telèfon: _________________________ 

Adreça per notificacions: _______________________________________________________ 

Codi postal i població: _________________________________________________________ 

Representant legal  

Nom i cognoms: _____________________________________________________________ 

Document d’identitat: ______________________  Telèfon: __________________________ 

Adreça, codi postal i població: __________________________________________________ 

 
Titular de la finca: ________________________________________________ 

Adreça de l’obra: _________________________________________________ 

 

 
Documentació que s’ha d’annexar 

 Plànol de situació a escala 1:2000 

 Plànol de detall a escala 1:100 (indicant vorera, mobiliari urbà, arbrat, fanals, etc) 

 Profunditat de la sortida de la claveguera _____ mts (quedarà condicionada a la xarxa 

municipal) 

 Acotar la ubicació exacta de la sortida del clavegueram respecte el límit de la parcel·la  

 2 fotografies en paper de la zona de connexió 

 Fotocòpia DNI del titular 

 
 

 

Condicions generals. 
 
- Cal disposar d’un pericó registrable dins de la parcel·la a menys de 2 mts de la via publica 

de com a mínim 40 x 40 cm. 

- El manteniments del tub des de la parcel·la fins a la xarxa general de clavegueram 

titularitat de l’EMD de Valldoreix, anirà a càrrec del sol·licitant. 

- L’autorització s’entendrà sense perjudicis de tercers. 



 
 

 
 

- No es podrà connectar a la xarxa de clavegueram els pluvials de la parcel·la en cas que 

no hagi xarxa separativa.  

- Cal realitzar la sol·licitud de connexió de clavegueram abans d’iniciar les obres interiors de 

la parcel·la. 

- La connexió es realitzarà en línea recta formant un angle màxim de 45º respecte la xarxa 

general.  

- La profunditat de la nova connexió vindrà donada per la profunditat de la xarxa general i 

a una profunditat mínima de 60 cm. 

 
La persona que sol·licita aquesta llicència i signa, declara que totes les dades consignades 
són certes 
 
 
 
 
 
Signatura: __________________________________ 

 
 

Valldoreix, ___ d_____________________ de 20___ 
 
 
( ) Sol·licitud completa   ( ) Sol·licitud incompleta 
 
Conforme amb l’article 71.1 de la Llei de Procediment Administratiu, la paralització de l’expedient imputable a 
la part sol·licitant, per un termini de DEU dies, farà caducar la sol·licitud i s’arxivaran les actuacions. 
 
 
 
 
 
 

 


