
 PL. Del Vi nº1 – 17004 GIRONA 
Telf.  972 201 737 

Mail: gestioclients@catsa.cat

SERVEI MUNICIPAL DE SANEJAMENT 

 m3/hora 

II. TIPUS D’ABOCAMENT (segons Ord. Mpal.)

Aigües residuals (AR) 
Aigües residuals urbanes (ARU) 
Aigües residuals domèstiques (ARD) 
Aigües residuals no dòmestiques (ARND) 
Aigües blanques (AB) 
Aigües pluvials (AP) 

SOL.LICITUD DE CONNEXIÓ: Domèstic unifamiliar   
Domèstic plurifamiliar 
Industrial 
Comercial 

I. DADES DE LA CONNEXIÓ QUE ES SOL.LICITA:

C/ o Pl.  Núm. Població 

III. CLASSIFICACIÓ DE L’ABOCAMENT:

 
Cabal Residual 

Diferència de cota entre el nivell de vorera acabada i l’eix del tub de sortida del sifó mts 

IV. DADES SOL.LICITANT

En/Na 

 Població 
Domicili 

 Núm. 
E-mail

C. Postal

Girona,  de  de 

Signatura del sol.licitant 

Telèfon

CIF o DNI

CONNEXIÓ:      
Escomesa nova construcció 
Escomesa ja existent

 
Cabal Pluvial  m3/hora 

pgirones
Texto insertado



DOCUMENTACIÓ ANNEXA: 
- Plànol de la xarxa de desguàs interior de l’edifici en planta i alçat amb detall de sifons generals i ventilació

aèria.

- Plànol d’emplaçament de l’obra.

- Document justificatiu dels cabals de aigües residuals i pluvials signat per un tècnic competent, segons
l’ordenança municipal de les aigües residuals i pluvials de Girona, en el seu Capitol III article 22.

- DNI o Dades fiscals (Tarjetó d’identificació fiscal).

- En cas d'aprofitament de clavegueró existent, disposar d'inspecció TV prèvia.

 Data de presentació de l’escrit…………………… 

Informació bàsica sobre el tractament de dades  (Reglament (UE) 2016/679) 
Responsable del tractament CICLE DE L'AIGUA DEL TER- NIF: A72744337

 PL. del Vi núm. 1,  17004  Girona  - Email: dpd@catsa.cat
Finalitat del tractament Gestionar el servei municipal d’abastament d’aigua potable de Girona, Salt i Sarrià de Ter. 
Legitimació   Consentiment obtingut de l’interessat. 
Destinataris Les dades seran comunicades a tercers quan ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la 

finalitat del tractament, i  en els casos en que l’interessat ho hagi autoritzat expressament. 
Drets de les persones Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, 

portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra l’adreça. 
Termini de conservació  Mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions 

legals. 
Reclamació Els interessats es poden dirigir a l’autoritat de control per presentar la reclamació que consideri 

oportuna. 
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada a continuació a www.aiguesdegirona.cat 
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