
Ayuntamiento de Moneada 

Ref. ALC/mc/ 
1390/2017 

Asociación de Vecinos de Masías 
Aptdo. Correos, 105 

46113- Moneada 
Valimcia 

En contestación a su escrito recibido en este Ayuntamiento el día 24 de febrero, en el 
que solicitan saber si los vecinos pueden conectarse ya a las obras de alcantarillado 
realizadas para poder informatle_s, d.ebid~a_que J lO han sido notificados, le remito 
copia del escrito informativo que ha sido remitido a todos los vecinos en la semana del 
13 al 17 de febrero. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Moneada, 02 de marzo de 2017 

Cl Major no 63 Moneada CP:46113 Tlf: 961390716 Fax: 961395663 E-mail: info@moncada.es 
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Ajuntament de Moneada 

S'han acabat les obres de clavegueram que des del mes de maig s'han dut a terme en 
els carrers 144, 145, 133, 138, 138-C i adjacent a carrer 145. 

A partir de la data 1 O de febrer del 2017, entra en funcionament la xarxa constru"ida i 
l'equip de bombament d'aigües negres situat en el creuat entre els carrers 138 i 144. 

En el límit de la seua parcel·la amb el carrer, s'ha disposat una connexió de desaigüe 
preparada perque realitzen la connexió de la xarxa de la seua vivenda amb la 
connexió esmentada. Abans de la connexió s'ha de disposar una arqueta sifonica en 
!'interior de la seua parcel-la. Han de comprovar el bon funcionament de la connexió, 
amb la finalitat de poder detectar possibles detectes constructius. 

Cal tindre en compte que la xarxa i l'estació de bombament ha d'arreplegar de forma 
exclusiva aigües residuals procedents de banys i cuina. 

Esta expressament prohibit connectar les aigües procedents de pluja, ja siga deis 
canalons de les teulades o de la propia parceHa. 

També esta expressament prohibit unir a la connexió, les aigües procedents de 
piscines. 

L'aigua de pluja o de piscina pot abocar-se directament al pou filtrant,· o bé reciclar-se 
pera reg. 

Se li recorda que ha de procedir a l'anul-lació de la fossa septica i pou filtrant que 
posse"ix en la seua parceHa. És a dir les aigües de banys i cuines NO s'han d'abocar 
sobre estes instaHacions. 

Ha de procedir-se a la desinfecció de la fossa septica en cas del seu ús com a aljub, o 
bé quan s'ompliga, a ti d'evitar possibles problemes de salubritat. 

Per a unir a la connexió cal autorització municipal i per a aixo han de sol·l icitar la 
corresponent !licencia o Comunicació d'Obres en les dependencies municipals. 

~--~---

D'acord amb la legislació vigent el termini maxim perque vosté connecte a la xarxa 
municipal de desaigüe, és d'un any a comptar de la data que ¡Consta en la cap9alera 
(1 O de febrer del 2017). 1 ( =~.=.'"""' 
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