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SOL·LICITUD D'EXEMPCIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ
D'ABOCAMENTS
SOLICITUD DE EXENCIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN
DE VERTIDOS

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 en l'activitat que es desenvolupa o es pretén desenvolupar en l'emplaçament indicat / Que en la
actividad que se desarrolla o se pretende desarrolar en el emplazamiento indicado:
Disposa de servei de clavegueram / Dispone de servicio de alcantarillado.
S'abastirà d'aigua de suministrament municipal exclusivament / Se va a abastecer de agua de
suministro municipal exclusivamente.
No va a necessitar més de 2 m 3 diaris d'aigua d'aprovisionament / No va a necesitar más de 2 m3
diarios de agua de abastecimiento.
No es van a generar aigües residuals diferents a les assimilables a domèstiques / No se van a
generar aigües residuals diferents a les assimilables a domèstiques.
No es realitza cap procés que necessite de pretractament mínim segons l'annex 5 de l'Ordenança
Municipal Reguladora d'Abocaments Líquids Residuals / No se realiza ningún proceso que necesite
de pretratamiento mínimo según el anexo 5 de la Ordenanza Municipal Reguladora de Vertidos
Líquidos Residuales.
No es manipula, ni emmagatzema cap substància o producte que, en cas de vessament o accident,
siga susceptible de contaminar el curs de l'aigua o incomplir els nivells i paràmetres contaminants
indicats en l'Ordenança / No se manipula, ni almacena ninguna sustancia o producto que, en caso de
derrame o accidente, sea susceptible de contaminar los cursos de agua o incumplir los niveles y
parámetros contaminantes indicados en la ordenanza.
La documentació que cal aportar s'estableix en full annex / La documentación que debe aportar se
establece en hoja anexa.
3. SOL·LICITE / SOLICITO:
Per tot això sol·licite que, considerant allò establert en l'Ordenança Municipal Reguladora d'Abocaments Líquids
Residuals, es considere que l'activitat en qüestió està exenta de tramitar una autorització d'abocament per a l'ús
del clavegueram en l'exercici d'aquesta / Por todo lo cual solicita que, considerando lo establecido en la
ordenanza municipal reguladora de vertidos líquidos residuales, se considere que la actividad en cuestión está
exenta de tramitar una autorización de vertido para el uso del alcantarillado en el ejercicio de la misma.

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.

