Model 4 - Sol·licitud per a la renovació del Permís d’Abocament a la xarxa de
clavegueram
Dades del representant de l’empresa:
Nom i cognoms:__________________________________________________________________, major d’edat,
amb
domicili
(C/,
núm.
Municipi
i
codi
postal)_____________________________________________________________________________________
________________________________________Tel:____________________________ DNI:________________ i
Correu electrònic: ______________________________________________________________________________

Dades de l’empresa que represento:
Nom activitat: ________________________________________________________________________________
Domicili social: _______________________________________________________________________________
Adreça de l’activitiat:___________________________________________________________________________
Tel: __________________ FAX: ______________ Municipi:

Codi Postal: _____________

NIF:_______________________ Activitat desenvolupada: ____________________________________________
Cabal d’aigües residuals abocat: _______________ m3/any ________________m3/dia _________________ m3/h

Documentació a aportar:
a)

b)
c)
d)
e)
f)

Dades sobre l’abastament d’aigua: consums mitjans totals, m3/dia, m3/any i procedència del
subministrament (fonts pròpies o entitat subministradora). Adjuntar els rebuts del consum d’aigua
potable de tot un any i/o liquidació del cànon de l’aigua.
Descriure si hi ha nous usos de l’aigua d’entrada: p.ex. refrigeració, pèrdues per evaporació,
incorporació al producte, neteges de procés, procés (detallar), sanitàries, altres
Descripció dels pretractaments i/o tractaments previs a l’abocament (si s’ha incorporat o substituït algun
dels sistemes).
Descriure si hi ha canvis en l’origen aigües residuals: procés (detallar), neteges procés, refrigeració,
purgues, sanitari, altres i, el seu percentatge.
Definir qualsevol modificació que s’hagi efectuat en les instal·lacions de l’establiment que modifiqui, el
volum o la qualitat de les aigües abocades.
Característiques de l’abocament. Adjuntar analítica realitzada per un establiment homologat per l’ACA.
Només per aquelles empreses que el seu abocament correspongui exclusivament a aigües residuals de procés i/o
pluvials susceptibles d’estar contaminades o de requerir un tractament previ al seu abocament.

g)
h)

i)
j)

Descripció de les mesures de seguretat previstes i protocol d’actuació per possibles abocaments
accidentals.
En cas d’haver efectuat canvis respecte la darrera autorització, adjuntar plànol de la xarxa interior de
sanejament diferenciant la tipologia de les aigües abocades, amb la ubicació de les arquetes i de les
instal·lacions de pretractament i tractament de les aigües residuals.
Si s’escau, adjuntar còpia de la darrera Declaració de Residus (presentar còpia del justificant de la seva
gestió o si s’escau còpia dels darrers fulls de seguiment), còpia de la darrera DUCA.
Abocament final al clavegueram (origen aigües residuals).

________, ______, d __________________ de 20____ (Signatura i segell de l’empresa)
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