SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENTS
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDOS

AJUNTAMENT D'ONDA
www.onda.es

1. DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
1.1. Dades de l'empresa / Datos de la empresa
Raó social / Razón social
Domicili social / Domicilio social

CIF

Telèfon / Teléfono

Adreça de l'establiment on es produeix l'abocament / Dirección del
establecimiento donde se produce el vertido

Referència cadastral / Referencia catastral

Activitat de l'empresa d'acord amb el CNAE / Actividad de la empresa según el CNAE

1.2. Dades del/la representant / Datos del/la representante
Nom i cognoms / Nombre y apellidos

NIF/CIF

Relació / Relación

1.3. Dades a efectes de notificació / Datos a efectos de notificación
Adreça / Dirección
Localitat i província / Localidad y provincia
Telèfon / Teléfono

FAX

CP

Adreça electrònica / Dirección electrónica

2. EXPOSE / EXPONGO:
Que necessite fer ús de la xarxa de clavegueram, o col·lectors per a les aigües residuals de l'activitat, descrita més
amunt / Que necesito hacer uso de la red de desagües o colectores para las aguas residuales de la actividad descrita
más arriba.
La documentació que cal aportar s'estableix en full annex / La documentación que debe aportar se establece en hoja
anexa.
3. SOL·LICITE / SOLICITO:
La concessió de l'autorizació d'abocament o dispensa / La concesión de la autorización de vertido o dispensa
Signatura / Firma

Onda,

de/d'

de

AJUNTAMENT D'ONDA / AYUNTAMIENTO DE ONDA
L'Ajuntament d'Onda guardarà secret de les dades de caràcter personal que ens heu facilitat i us garanteix l'adopció de les mesures de seguretat necessàries per a la
vostra confidencialitat. Així mateix, us informem que teniu reconeguda la possibilitat d'exercitar gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les
vostres dades en els termes establerts en la llei orgànica 15/1999, BOE 14/12/1999.
El Ayuntamiento de Onda guardará secreto respecto de los datos de carácter personal que nos habéis facilitado y os garantiza la adopción de las medidas de seguridad
necesarias para velar por vuestra confidencialidad. Asimismo os informamos que podéis ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición sobre vuestros datos en los términos previstos en la Ley orgánica 15/1999, BOE 14/12/1999.
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CARACTERITZACIÓ D'AIGÜES D'ÚS / CARACTERIZACIÓN DE AGUAS DE USO

•

Procedència / Procedencia:
Subministrament municipal / Suministro municipal
Pou propi (Cal adjuntar-hi l'autorització de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i plànol d'ubicació del
pou) / Pozo propio (Debe adjuntarse autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar y plano de
ubicación del pozo)
Altres (indiqueu-los) / Otros (indicadlos):

•

Tractaments previs a l'ús / Tratamientos previos al uso:
Descalcificació, cloració, etc. , (en cas afirmatiu feu una breu descripció) / Descalcificación, cloración,
etc. , (en caso afirmativo haga una breve descripción)

•

Usos / Usos:
Sols ús domèstic o similars / Solo uso doméstico o similares
Industrials (neteja de maquinària, etc. ) / Industriales (limpieza de maquinaria, etc. )
Altres (feu una breu descripció) / Otros (Haga una breve descripción)

•

Cabals / Caudales:

Cabal mitjà / Caudal medio:
m3/h
Indiqueu el cabal mitjà estimat que s'usa a l'hora. (Pot obtenir-se dels rebuts de l'empresa encarregada de la
gestió i subministrament d'aigua potable de la població) / Indique el caudal medio estimado que se usa por hora.
(Puede obtenerse de los recibos de la empresa encargada de la gestión y suministro de agua potable de la
población)
Cabal punta / Caudal punta
m3/h.
Indiqueu què hores del dia són les de més elevat consum d'aigua municipal, tant per a ús domèstic, industrial o
altres / Indique qué horas del dia son las de más elevado cunsumo de agua municipal, tanto para uso domestico,
industrial o otros:
Horari estimat: de
Horario estimado: de

a

de
a

de

a
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CARACTERITZACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS / CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

•

Abocament a la xarxa / Vertido a la red:

Indiqueu si s'aboca o no aigua residual a la xarxa de sanejament / Indique si se vierte o no agua residual a la red
de saneamiento:
( S'abocarà a la xarxa llevat que es tinga una fossa sèptica, una bassa, un pou sec, o s'aboque a llera pública /.
Se vertirá a la red a no ser que se tenga una fosa séptica, una balsa, un pozo ciego o se vierte a cauce público)
Si
No

•

(En cas d'abocament a la xarxa, cal adjuntar un plànol i indicar la connexió / En caso de vertido a
a red, hay que adjuntar un plano e indicar la conexión)
(Si l'abocament es fa a fossa sèptica, a la bassa, al pou, o a llera pública, cal adjuntar-hi el
projecte i/o l'autorització de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, el contracte subscrit amb
les empreses d'evacuació i un plànol de l'empresa indicant on està ubicada / (Si el vertido se
hace a fosa séptica, balsa, pozo o cauce público, hay que adjuntar el proyecto y/o la
autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar, el contrato con empresas de
evacuación y un plano de la empresa indicando donde esta ubicada)
Descripció del procés causant de l'abocament / Descripción del proceso causante del vertido:
(Descriviu clarament i breument el motiu pel qual s'aboca aigua residual. Exemple: l'aigua dels sanitaris,
fases productives relacionades amb l'activitat com el rentat de les fruites, etc., / Describa claro y
brevemente el motivo por el cual se vierte agua residual. Ejemplo: el agua de los aseos, fases
productivas relacionadas con la actividad como el lavado de frutas, etc., )

•

Constituents i característiques / Constituyentes y características:
(Cal adjuntar-hi una analítica realitzada en laboratori homologat de l'aigua residual que s'aboca a la
xarxa. D'acord amb l'activitat que es tracte, s'analitzaran uns paràmetres o altres de l'ordenança
municipal / Hay que adjuntar una analítica realizada en laboratorio homologado del agua residual que se
vierte en la red. Según la actividad que se trate, se analizarán unos parámetros u otros de la ordenanza
municipal)

Cabals / Caudales:
Cabal mitjà / Caudal medio:
m3/h
(Heu d'indicar el cabal estimat que s'aboca en una hora. En cas que l'aigua de subministrament
municipal no s'incorpore a cap producte, i que no es dispose de cap altre mesurador del cabal apropiat,
el cabal mitjà d'aigua residual sol considerar-se en un 80% del cabal d'aigua d'ús / Hay que indicar el
caudal estimado que se vierte en una hora. En caso que el agua de suministo municipal no se incorpore
a ningún producto, y no se disponga de ningún otro medidor de caudal apropiado, el caudal medio de
agua residual suele considerarse un 80% del caudal de agua de uso)
Cabal punta / Caudal punta:
Horari estimat: de
Horario estimado: de

m3/h

a

de
a

de

a
a
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•
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Existeixen mesures correctores d'abocaments / Existen medidas correctoras de vertidos:

Indiqueu amb una creu si es prenen o no mesures correctores a l'hora d'abocar l'aigua, com per exemple l'ús
de depuradores / Indique con una cruz si se toman o no medidas correctoras al efectuar el vertido del agua,
como por ejemplo el uso de depuradoras)
Si

Descriviu breument les mesures emprades / Describa brevemente las medidas empleadas

No

•

Descripció de les matèries primes, auxiliars o productes semielaborats consumits o emprats al procés
productiu de l'activitat / Descripción de las materias primas, auxiliares o productos semielaborados
consumidos o empleados en el proceso productivo de la actividad:

DOCUMENTS ACCESORIS / DOCUMENTOS ACCESORIOS
Plànol d'emplaçament de l'activitat / Plano de emplazamiento de la actividad
Plànols i/o projectes de la xarxa interior de sanejament, instal·lacions de pretractament i de l'escomesa*. Les
escales dels plànols seran de 1/100 o 1/50 .
Planos y/o proyectos de la red interior de saneamiento, instalaciones de pretratamiento y de la acometida*. Las
escalas de los planos serán de 1/100 o 1/50.
* Segons el Capítol 2 article 5 de l'Ordenança Municipal Reguladora d'Abocaments Líquids Residuals, serà
imprescindible per a la concessió del Permís d'Abocament, la construcció d'una escomesa de clavegueram que
evacue les aigües residuals que es produisquen, composta d'una arqueta o pou de registre. Abans d'executar
qualsevol escomesa caldrà sol·licitar Llicència d'obra menor per a treballs en via pública.
*Según el Capítulo 2 artículo 5 de la Ordenanza Municipal Reguladora de Vertidos Líquidos Residuales, será
imprescindible para la concesión del Permiso de Vertido, la construcción de una acometida de alcantarillado
que evacue las aguas residuales que se produzcan, compuesta de una arqueta o pozo de registro. Antes de
ejecutar cualquier acometida se deberá solicitar Licencia de obra menor para trabajos en vía pública.

