AJUNTAMENT DE

BLANES

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’ABOCAMENT A LA XARXA DE SANEJAMENT
DADES PERSONALS
Nom i cognoms

DNI/NIF

Domicili

Número / Pis / Porta

Població

CP

Telèfon

En representació de (cal acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret)

DNI/NIF

Domicili

Número / Pis / Porta

Població

CP

Telèfon

DADES DE L’ACTIVITAT
Nom comercial

Tipus d’activitat

Situació
Telèfon

Fax

E-mail

CARACTERÍSTIQUES DE L’AFLUENT DE L’ACTIVITAT
a. Referent a la protecció de la xarxa de clavegueram i a la seva conservació:
Absència de sòlids, líquids o gasos inflamables i/o explosius
Absència de substàncies que suposin una possible obstrucció del clavegueram
El ph entre 6 i 9 unitats.
Temperatura inferior a 40 C
Sulfats inferiors a 1.500 ppm
Absència de substàncies que puguin reaccionar en el clavegueram de manera que en resultin algunes
de les incloses en els apartats anteriors.
Absència de gasos procedents d’escapaments de motors d’explosió
b. Referent a la protecció de l’estació depuradora comú:
Absència de cossos que puguin produir obstruccions a les conduccions i als grups de bombejament.
Absència de substàncies que puguin produir fenòmens de corrosió i/o abrasió a les instal·lacions
electromecàniques.
Absència de substàncies capaces de produir escumes que interfereixin les operacions de les sondes de
nivell i/o afectin a les instal·lacions elèctriques, així com als processos de depuració.
Absència de substàncies que puguin produir fenòmens de flotació i interferir els processos de depuració.
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c. Referent a la composició química i biològica de l’afluent:
CONCEPTE
Matèria en suspensió
Matèria sedimentable
DBO
DQO
Relació DQO/DBO
Sulfurós
Cianurós
Formaldèhid
Diòxid de sofre
Crom total
Coure
Níquel
Zenc
Plom

Valors de l’abocament en les unitats indicades
Ppm
ml/l
Ppm
Ppm
ppm (S)
ppm (CN)
ppm (HCHN)
ppm (SO2)
Ppm
Ppm
Ppm
Ppm
Ppm

Especificar altres substàncies/paràmetres rellevants pel compliment de la legislació vigent, segons el tipus
d’activitat:
CONCEPTE

Valor d’abocament

Cabal màxim previst

Cabal mig previst

OBSERVACIONS

Documentació que cal aportar
Analítica de l’afluent realitzada per un laboratori homologat relativa a les concentracions de les substàncies assenyalades a les
Ordenances de policia i bon govern de Blanes així com d’aquelles en que sigui necessari en compliment de la legislació vigent
(veure els límits d’abocament fixats al “Reglament guia de l’ús i els abocaments d’aigües residuals al clavegueram” del
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya).

Blanes, ________ d _______________________ de __________
signatura

AJUNTAMENT DE BLANES

Les dades facilitades s’incorporaran a un fitxer automatitzat creat per l’Ajuntament de Blanes per a deixar constància de l’entrada i
sortida de documents i per al seguiment dels tràmits, les actuacions i l'exercici de les seves competències i funcions. Únicament es
comunicaran a altres administracions públiques en els casos previstos legalment. Els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació
de les dades de caràcter personal es podran exercir mitjançat escrit adreçat a l’Alcalde de l’Ajuntament.
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