AJUNTAMENT DE MUSEROS

DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS INDUSTRIAL

SOL·LICITUD PER A PERMÍS D’ABOCAMENTS
Núm. expedient: ____________________

DADES GENERALS DE L’EMPRESA
Raó social
CIF
Domicili social
Ubicació
Activitat

DESCRIPCIÓ DE PROCESSOS AUXILIARS
(taller o servei de manteniment intern, laboratori i d’altres)

Telèfon:

1

Telèfon:

2

Clau CNAE:
IAE

Horaris
Nombre de treballadors

DESCRIPCIÓ DE LES MATÈRIES PRIMES I AUXILIARS O PRODUCTES
SEMIELABORATS CONSUMITS O UTILITZATS

Dies de funcionament anuals
Temporada de producció (mesos...)
CROQUIS DE LA SITUACIÓ DE L’EMPRESA

AIGUA D’ÚS
TRACTAMENTS DE L’AIGUA PREVIS A L’ÚS (Sí/No) __________
(si és afirmatiu, descriviu-los)

PROCÉS
CROQUIS DEL PROCÉS INDUSTRIAL (indiqueu preses d’aigua, desguassos i arquetes de
registre), S’HAN D’INCLOURE ACTIVITATS I SERVEIS AUXILIARS (taller o servei de
manteniment intern, laboratori i d’altres)
PROCEDÈNCIA
Subministrament
municipal
3
Pou propi
Altres (especifiqueu quins)
Volum total anual d’aigua
consumida

3

3

m /any

m /any
Q procedent matèries primes
Q incorporació aigua al producte
Q pèrdues evaporació

AIGÜES RESIDUALS
Origen de les aigües residuals (indiqueu quantitat de punts d’abocaments al clavegueram)
Industrials
Domèstiques
Mixtes

Xarxes separatives d’efluents (Sí/No)

Destinació punts abocament (xarxa municipal, sèquia, fosa sèptica, altres...)

3

Volum total anual d’abocament (m )
3
Cabal d’abocament (m /h)
Horari estimat de
a

mitjà
i de

4

puntual
a

EXTERNES
Nombre d’arquetes registre per presa de
mostres d’aigua residual industrial
Nombre d’arquetes registre per presa de
mostres d’aigua residual domèstica
Nombre d’arquetes registre per presa de
mostres d’aigua residual mixta
Tractament de depuració o de mesures correctores (Sí/No) ___________
Si és afirmatiu, especifiqueu tipus:

Constituents i característiques de les aigües residuals

INTERNES

NOTA: LA DOCUMENTACIÓ S’HAURÀ DE LLIURAR PER DUPLICAT
DOCUMENTACIÓ COMUNA (LLIURAR EN TOTS ELS CASOS)
• Imprés omplit correctament.
• Justificant de dret real del sol·licitant sobre l’immoble.
• Plànols i projectes de la xarxa interior de sanejament, instal·lacions del pretractament i
de la comesa. Les escales dels plànols seran 1:100 o 1:50.
• Dispositius de seguretat adoptats per previndre accidents i descàrregues al
clavegueram de productes líquids del procés industrial o del desenvolupament de
l’activitat, inclòs el pla d’emergència.
a) Activitat amb llicència de funcionament
• Llicència de funcionament de l’empresa.
• Declaració de producció d’aigües residuals model MD-301 a entitat de sanejament
(realitzada dins dels últims 12 mesos).
• Analítica de cada punt d’abocament de l’empresa, amb els paràmetres definits per
l’Ajuntament de Museros, realitzada per organisme de control autoritzat, o certificat
tècnic independent que indique que es tracta abocament d’aigües exclusivament
sanitàries (si escau).
• Si s’ha realitzat la declaració de producció d’aigües residuals model MD-301 a
l’entitat de sanejament en els últims 12 mesos, s’ha de substituir l’analítica per una
còpia d’aquesta declaració.
LLIURAR LA DOCUMENTACIÓ A L’OFICINA DE MEDI AMBIENT DE L’AJUNTAMENT
DE MUSEROS, dilluns, en horari d’atenció al públic, de 10.00 h a 12.00 h.
b) En tràmit d’obtenció de la llicència de funcionament
• Igual que en a), excepte el document de llicència de funcionament i l’analítica dels
abocaments.
c) Empreses de nova implantació
• En el projecte de sol·licitud de la llicència de funcionament corresponent, cal
adjuntar l’annex específic titulat: abocament d’aigües residuals –sol·licitud.
LLIURAR LA DOCUMENTACIÓ A L’OFICINA DE MEDI AMBIENT DE L’AJUNTAMENT
DE MUSEROS.
NOTES
1
Ubicació de l’establiment on es produeix l’abocament, s’adjuntarà el plànol de la zona
escala 1:2000 indicat en les normes subsidiàries de planejament vigent.
2
Activitat segons CNAE (codi nacional d’activitats empresarials).
3
Pou propi. S’adjuntarà document d’autorització d’aqueix pou i plànol d’ubicació.
4
Si no s’aboca a la xarxa municipal, cal adjuntar el contracte amb el permís gestor
autoritzat de residus, permís d’abocament EPSAR o la documentació d’abocament legal a
llit públic.
5
Representant legal. S’adjuntarà la còpia d’escriptura pública de delegació de poders.
Responsable de l’abocament
Nom

Data i firma

Cognoms
CIF
Càrrec
En qualitat de:

Representant legal

Titular

