Ajuntament de la Ciutat d’Algemesí
UR-13-111

A

SOL·LICITUD D’ABOCAMENT

DADES DE L’INTERESSAT:

Nom:

Cognoms:

DNI/CIF/NIE
Num Esc

Domicili:
Localitat:

B

Província:

Telèfon:

Pis

Porta Codi Postal

Correu electrònic:

DADES DEL REPRESENTANT:

Nom:

Cognoms:

DNI/CIF/NIE

En qualitat de:

C

DADES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ:
Num Esc

Domicili:
Localitat:

D

Província:

Telèfon:

Pis

Porta Codi Postal

Correu electrònic:

EXPOSE:
Que l’empresa
Dedicada a l’activitat de

1

Al carrer
Preten conectar-se a la xarxa municipal per a efectuar l’abocament d’aigües fecals.

2

Característiques de l’abocament:
a) Constituients i caracteristiques:
b)Tractament previ a l’abocament:

SI

NO

c) Cabals d’abocament (diari)
mitjà
m3
horari estimat:
hora punta:
d) Volum diari de consum d’aigua i procedència de la mateixa

3

Documentació que aporta:
Plànol d’emplaçament de l’activitat
Plànol de la xarxa interior de sanejament, instal·lacions de pretractament i connexió a la
xarxa. Localització de l’arqueta de registre (1:100)
Còpia del rebut de l’IBI o Referència cadastral

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ
Edició 2, Març 2009 (UR-13-111)

Les dades que ha facilitat en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Algemesí qui, com a titular del fitxer, les podrà utilitzar per a exercir les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. De conformitat amb la
Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Carácter Personal, podreu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mijançant una instància presentada davant el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament d’Algemesí.

Pl Major, 3. 46680 Algemesí. Telèfon 96 2019000. Fax 96 2019001-. correu electrònic: ajuntament@algemesi.net CIF-P4602900E-Codi Ine 460291

E
SOL·LICITE:

Que s’autoritze l’abocament descrit a la xarxa de clavegueram municipal


(signatura)

Algemesí,

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ

Edició 2, Març 2009 (UR-13-111)

Les dades que ha facilitat en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Algemesí qui, amb titular del fitxer, les podrà utilitzar per a exercir les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. De conformitat amb la
Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Carácter Personal, podreu ejercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mijançant una instancia presentada davant el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament d’Algemesí.
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