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Passeig de Sant Salvador, 25 -27 
17430 Santa Coloma de Farners 
t:972 84 21 61  f:972 84 08 04

Dades identificatives

En representació de l'empresa NIF empresa representada

Nom Cognoms DNI

Sempre que sigui possible, vull rebre notificacions per mitjans electrònics: Sí No

Telèfon

, de de 

Signatura:

Sol·licitud de permís d'abocament amb camió cisterna

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que la 
presentació d'aquesta instància dóna lloc a la inclusió de les dades de caràcter personal en el fitxer de registre d'entrada i sortida, en el fitxer de 
bases de dades d'expedients i en el fitxer d'usuaris de serveis ambientals, l'entitat responsable dels quals és el Consell Comarcal de la Selva. 
Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant d'aquesta institució, Passeig Sant Salvador, 25-27 de Sta. Coloma 
Farners (17430). Us informem que les vostres dades poden ser cedides a altres autoritats que tenen competències legalment conferides, per a la 
resolució de la vostra sol·licitud.

President del Consell Comarcal de la Selva

Caracterització de l'empresa
Adreça Població Codi Postal

Correu electrònicAltre telèfonTelèfon preferent

Àmbit d'activitat empresarial a la comarcaCCAE:Activitat de l'empresa 

Principals matèries primeres i auxiliars
UnitatsQuantitat total:Descripció

Caracterització de l'empresa

Procedència
Pou Propi

Aigua superficial

Subministrament municipal

Entitat Subministradora

Utilització
SanitarisProcés

RefrigeracióNeteja

Dades de consum i d'utilització

Abocament camió cisterna
EDAR on vol fer l'abocament Tipus d'aigua a abocar

Cabal màx. a abocar (m3/any) Freqüència de buidatge Nom del transportista

Observacions

Documentació que cal presentar: 
1. Aquesta sol·licitud emplenada correctament 
2. Fotocòpia del DNI del sol•licitant 
3. Resultats analítics de l’aigua a abocar dels següents 
paràmetres: PH, matèries en suspensió,DQO, 
conductivitat, N Kjeldhal, P total, olis , greixos i 
matèries inhibidores
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