Sol·licitud d’autorització d’abocament mitjançant camió cisterna
a EDAR.
Dades del sol·licitant
Titular de la sol·licitud:
Cognoms i nom o raó social:
Adreça:
Codi Postal:
Telèfon principal:
Correu electrònic:
Dades del titular
Titular:
NIF/CIF:
Cognoms i nom o raó social:
Correu Electrònic:
Adreça:
Codi postal:
Telèfon principal:
Tipus d’activitat:
Nombre de treballadors:

NIF/CIF:
Municipi:
Telèfon secundari:

Municipi:
Telèfon secundari:
Número de CCAE:

Dades del representant i/o persona de contacte
Representant:
NIF/CIF:
Cognoms i nom o raó social:
Adreça:
Municipi:
Codi postal:
Telèfon secundari:
Telèfon principal:
Correu electrònic:
Dades de la sol·licitud
Nom de l’estació Depuradora d’Aigües Residuals:
Municipi on radica l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals:
Tipus d’aigües que es volen abocar:
Cabal màxim que es vol abocar (m3/any):
Freqüència del buidatge:
Nom del transportista de les aigües residuals:
Sistema de pretractament de les aigües residuals (separador de greixos, biològic, etc):
Us informem que, d’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades (LOPDGDD i RGPD), les seves dades seran tractades pel Consell Comarcal
del Berguedà (Responsable del Tractament), amb domicili al C/ Barcelona 49, 3r – 08600 Berga (Barcelona) i correu electrònic ccbergueda@ccbergueda.cat. Aquestes dades
seran tractades amb confidencialitat i reserva. La finalitat del tractament de les dades és tramitar la seva sol·licitud d’autorització d’abocament mitjançant camió cisterna a EDAR,
així com establir comunicacions amb vostè per via mòbil, correu o altres mitjans electrònics, en cas que doni el seu consentiment. La legitimació pel tractament de les vostres
dades és l’exercici de poders públics conferits a l’Entitat i l’interès públic, així com el seu consentiment exprés. Les vostres dades seran cedides a l’empresa concessionària del
servei de sanejament. I seran conservades durant el temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals segons la normativa vigent en cada moment. Podeu exercir,
en tot cas i davant d'aquest organisme, els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició, limitació, a retirar el consentiment atorgat si escau, i a no ser objecte de
decisions individualitzades automatitzades. Cal que envieu la vostra sol·licitud al Delegat de Protecció de Dades dpd@ccbergueda.cat. Si ho estimeu oportú, podeu presentar una
reclamació davant Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del web: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/.

Observacions
- Cal adjuntar ANALÍTICA amb els següents paràmetres mínims: Sòlids

en suspensió, DQO, DBO, MES, N, P, matèries inhibidores, detergents
aniònics, Olis i greixos i pH.

- L’analítica ha d’estar realitzada per un LABORATORI HOMOLOGAT.
- La tramitació de la sol·licitud està subjecte a una taxa que és exigible

en el moment de la finalització del procediment, llevat dels casos en
què comporti la denegació de la sol·licitud sense exhaurir el
procediment administratiu i en els casos de desistiment o caducitat de
la instància, en els quals s’exigeix només el 50% del import de la taxa.
La quota de la taxa, és la que estableix el Decret legislatiu 3/2008, de
25 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de taxes i preu
públics de la Generalitat de Catalunya, modificat per la Llei 16/2008, de
23 de desembre, de mesures fiscals i financeres, amb l’actualització de
l’augment de l’1.02% que estableix l’article 45 de la Llei 15/2008 , de 23
de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2009, ambdues en vigor des de l’endemà de la publicació al DOGC
número 5288, de 31 de desembre de 2008.

- La sol·licitud complimentada juntament amb la documentació s’ha de

retornar a l’atenció de la Sra. Gemma Vinyes, Tècnica de Medi Ambient
al Consell Comarcal del Berguedà (c/ Barcelona, 49 3er. 08600
BERGA).

Vull rebre notificacions electròniques, SMS, correu electrònic relacionades amb aquesta
sol·licitud

Observacions per part de l’interessat:

Data

Signatura,

