Sol·licitud d’informe previ per a exempció temporal de límits d’abocament
1. Dades del/la sol·licitant
Persona física
Nom i cognoms

amb DNI núm.

domiciliat/ada al municipi de

CP

C/Pl/Pg

núm.
de l’empresa

com a
Dades de l’empresa
Raó social / Nom1:

NIF:

Adreça (C/Pl/Pg)

Núm.

Municipi

CP:

Fax

Telèfon:

Correu electrònic

Pàgina web

CCAE:

2. Dades de l’activitat
Característiques de l’activitat:

Cabals d’aigües residuals a abocar en
m3/any i m3/dia:
Nom de l’EDAR on es tractaran les aigües
residuals:

3. Documentació que s’adjunta Marqueu amb una x
Descripció de la problemàtica que provoca l’abocament per sobre els límits actuals
Caracterització analítica de l’abocament actual (Cal indicar clarament els paràmetres que es sobrepassen així com la
concentració màxima d’abocament)
Modificacions que es preveuen en el procés productiu o en la instal·lació de tractament per adequar, en el termini màxim
d’un any, l’abocament
Percentatge de reducció esperada dels paràmetres que es troben per sobre els límits d’abocament

Comunico:
Que les aigües residuals provinents de l’activitat indicada precisen de l’implementació d’un tractament previ per tal de complir
amb els paràmetres reglamentàriament aprovats. Aquesta implementació s’ha de realitzar de forma esglaonada o gradual, circumstància que comporta que, temporalment, els abocaments puguin sobrepassar els límits permesos.
Localitat,

de

de 2012

signatura

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us fem saber
que les vostres dades es tractaran amb la seguretat i la confidencialitat que la llei determina i que s’incorporaran al fitxer del
servei del Cicle de l’Aigua.
Podeu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pel que fa a les vostres dades personals, mitjançant una
comunicació per escrit adreçada al Consell Comarcal d’Osona, carrer de l’Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a
planta, 08500 Barcelona.

CONSELL COMARCAL D’OSONA. CICLE DE L’AIGUA
1

En el supòsit de persones jurídiques, s’haurà d’acreditar la representació
1

