SERVEIS A LA CIUTAT i TERRITORIALS
SOL·LICITUD DE PERMÍS D'ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM

401 - Q002

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms
o Raó social

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu-e

Població

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms

NIF

Domicili

C. postal

Notificar a: Sol·licitant

Telèfon(s)

Correu-e

Població
Representant

Vull rebre les comunicacions electrònicament: Sí

No

EXPOSO
Que he sol·licitat llicència d'obertura per a la instal·lació de la següent activitat:
Que sóc titular de la llicència d'obertura de la següent activitat:
(aporto còpia del rebut de l'IBI i de l'alta censal de l'Agència Tributària)

Situació de l'activitat:
Descripció:
Que d'acord amb el que disposa l'art. 4.3 de l'Ordenança municipal sobre l'ús del sistema de sanejament a Salt, les aigües
residuals són:
Classe I: abocaments assimilables als domèstics i cabals inferiors a 25 m3/dia
Classe II: abocaments assimilables als domèstics amb cabals entre 25 i 100 m3/dia, o cabals inferiors a 25 m3/dia,
potencialment pertorbadors
Classe III: abocaments assimilables als domèstics amb cabals superiors a 100 m3/dia, o superiors a 25 m3/dia
potencialment pertorbadors
SOL·LICITO
Que, un cop realitzats els tràmits i les comprovacions necessàries, em concediu el corresponent permís d'abocament
d'aigües residuals a la xarxa de clavegueram per a l'activitat descrita.
Salt,
Signatura:

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT
Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Salt.
Finalitat: identificació de persones interessades en procediments administratius, seguiment de les actuacions i comunicació d'actuacions i notificació de resolucions.
Legitimació: compliment d'obligació legal.
Destinataris: les dades es comuniquen a altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes de seguir el procediment.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l'Ajuntament de Salt
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.salt.cat.
Pl. Lluís Companys, 1 - 17190 Salt - Tel. 972 24 91 91 - NIF P1716400E
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ANNEX II
Documentació per sol·licitar permisos d'abocament
2.1. Aigües assimilables a domèstiques i cabal inferior a 25 m3/dia (Classe I)
• Instància per sol·licitar permís d'abocament
• Descripció signada pel titular que justifiqui el caràcter domèstic de l'abocament
2.2. Aigües no domèstiques i/o cabals superiors a 25 m3/dia (Classe II i III)
• Instància per sol·licitar permís d'abocament
• Projecte tècnic signat pel titular i un tècnic competent
1. Nom i domicili social del titular de l'activitat
2. Ubicació i característiques de l'establiment o activitat
3. Aigua de proveïment: procedència, tractaments previs, cabals i usos
4. Matèries primeres i auxiliars productes semielaborats consumits o emprats. Quantitats expressades en unitats
usuals
5. Memòria explicativa del procés industrial amb diagrames de flux. Producció expressada en unitats usuals
6. Descripció dels processos i operacions causants dels abocaments i del règim i les característiques de les
descàrregues d'abocaments resultants (característiques prèvies a qualsevol pretractament)
7. Descripció dels pretractaments adoptats, l'abast i l'efectivitat prevista. Conductes i trams de la xarxa de
clavegueram on connecta o pretén connectar
8. Abocaments finals al clavegueram per a cada conducte d'evacuació, descripció del règim d'abocament, volum
i cabal, èpoques i horari d'abocament. Composició final de l'abocament amb els resultats de les anàlisis de
posada en marxa realitzades
9. Dispositius de seguretat adoptats per preveure accidents en els elements d'emmagatzematge de primeres
matèries o productes elaborats líquids susceptibles de ser abocats a la xarxa de clavegueram
10. Avaluació o estimació tècnica del risc de pertorbació del sistema, amb els pretractaments previstos i
dispositius de seguretat adoptats per l'activitat
11. Plànols de situació
12. Esquema de cabals
13. Plànols de la xarxa interior de recollida i de les instal·lacions de pretractament
14. Plànols de detall de les obres de connexió, dels pous de mostres i dels dispositius de seguretat
15. Totes aquelles dades necessàries per a la determinació i caracterització de l'abocament industrial i del
clavegueró de connexió
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