(ESPAI RESERVAT PER AL SEGELL DEL
REGISTRE D’ ENTRADA DE L’AJUNTAMENT)

SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ D’ABOCAMENTS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL
Nom de l’establiment
Tipus d’activitat

DADES DE
L’ESTABLIMENT

Ubicació:
NIF/NIE/CIF

Codi C.N.A.E.-93 Rev.1

Plaza Mayor, 15 – 46450 BENIFAIÓ – Tel. 96 178 10 19 – Fax. 96 179 41 38 – CIF. P-4606000-J

Epígraf IAE:
Data de concessió de la llicència municipal
Representant o encarregat de la empresa
Carrer/Plaça/Av./Camí/Urb.

DOMICILI EFECTE
NOTIFICACIONS

Núm./Parc.

Telèfon

Fax

Correu electrònic

Codi Postal

Localitat

Província

Esc.

Planta

Porta

Cognoms i nom

DADES DEL
TITULAR

N.I.F

□

El que subscriu, en nom i representació de l’activitat amunt indicada SOL·LICITA permís per a
efectuar l’abocament de les aigües residuals produïdes por la mateixa, a la xarxa de clavegueram
municipal. Per a això aporta dades identificatives de les característiques de l’efluent, sense perjudici
de l’obligació de complir els preceptes de l’Ordenança municipal d’abocaments d’aigües residuals al
clavegueram del municipi de Benifaió (B.O.P. 262 de 03/11/07) i demés legislació vigent en matèria
d’abocaments d’aigües residuals.

SOL·LICITUD

LLOC i DATA

(*) Tots els abocaments, a la xarxa de clavegueram municipal, d’aigües residuals d’origen industrial
hauran de comptar amb el permís d’abocament expedit per l’Ajuntament. S’entendrà com a aigües
residuals industrials aquells residus líquids o transportats per líquids, deguts a activitats enquadrades
en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (C.N.A.E. 1993), codis: A012; A013; B0502; D,
E, F i G502, G504, G505; G513, K747, N8511; N85143; 0900; 09301, així com aquelles que per la
seua similitud en el tipus d’aigües produïdes se considere oportú afectar de la consideració de
potencial productor d’aigües residuals industrials.
Lloc:

Data:

Firma sol·licitant:

FIRMA

A OMPLIR PER
L’ADMINISTRACIÓ

ORIGINAL A: ___________________
FOTOCÒPIA A: ___________________
___________________
___________________

LA SECRETÂRIA

ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE BENIFAIÓ
Les seues dades s’incorporaran a la base de dades de l’Ajuntament de Benifaió essent utilitzades i protegides en els termes establerts en la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i resta de normativa aplicable.
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INSTRUCCIONS PER A COMPLIMENTAR L’IMPRÉS DE SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’ABOCAMENTS D’AIGÜES
RESIDUALS INDUSTRIALS A LA XARXA MUNICIPAL DEL CLAVEGUERAM
1.- ACTIVIDATS SOTMESES A AUTORITZACIÓ D’ABOCAMENTS D’AIGÜES RESIDUAALS AL CLAVEGUERAM MUNICIPAL
Les activitats que es troben incloses en les seccions A012 (Producció ramadera), A013 (Producció agrària combinada amb la
producció ramadera), B0502 (Aqüicultura), D (Indústria manufacturera), E (Producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua),
F (Construcció), G502 (Manteniment i reparació de vehicles de motor), G504 (Venda, manteniment i reparació de motocicletes i
ciclomotors i els seus accessoris), G505 (Venda al menor de carburants per a l’automoció), G513 (Comerç al major de productes
alimentaris, begudes i tabac), K747 (Activitats industrials de neteja), N8511 (Activitats hospitalàries), N85143 (Laboratoris d’anàlisis
clínics d’anatomia patològica i similars), O900 (Activitats de sanejament públic) i O9301 (Rentat, neteja i tenyit de tèxtils i de pell)
(1)
del CNAE-1993. Rev.1 hauran de sol·licitar autorització municipal par a abocar les aigües residuals al clavegueram (article 36 de
la Ordenança Municipal de Sanejament i Aigües Residuals (BOP 262 de 03/11/2007).
2.- CARACTERITZACIÓ DE L’EFLUENT
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L’imprés de sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’anàlisi efectuat per laboratori inscrit en el Registre Especial d’Entitats
col·laboradores de la administració hidràulica (Ordre MAM/985/2006, de 23 de març). Los paràmetres (3) a caracteritzar se
divideixen en dos grups:

TIPUS A
(Paràmetres
generals)

pH
Conductivitat
Sòlids en suspensió
DBO5
DQO
NKT
Fòsfor total

TIPUS B
(metalls
pesats)

Crom total
Zinc total
Cadmi total
Coure total
Níquel total
Plom total
Mercuri total

Activitats obligades a caracteritzar els paràmetres del tipus B (activitats incloses en els epígrafs DJ27 (metal·lúrgia), DJ28
(fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips), DK29 (indústria de la construcció de maquinària i equips
metàl·lics), DM34 (fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs) i DM35 (fabricació d’altre material de transport).
Activitats obligades a caracteritzar los paràmetres del tipus A (la resta d’activitats)
En funció del tipus d’activitat es podran sol·licitar, addicionalment, altres paràmetres
En el cas de declarar-se només un abocament d’aigües exclusivament sanitàries és suficient amb la presentació de certificat,
emés per tècnic independent (pàgina 7). En aquest cas no serà necessari analitzar efluent.
2.- LLOC DE PRESENTACIÓ
Ajuntament de Benifaió – Registre General d’entrada
Es pot sol·licitar assessorament tècnic per a la complimentació de la sol·licitud a l’empresa EGEVASA, concessionària del servei
de control d’abocaments, prèvia cita telefonant al 96 179 56 68.
3.- TERMINI PER A L’OBTENCIÓ DE L’AUTORITZACIÓ
Nou establiment. Haurà de presentar-se conjuntament amb la tramitació de la llicència ambiental.
Fins al 04/11/2008 per a les activitats ja legalitzades (Disposició transitòria de l’Ordenança)
4.- TERMINI PER A RESOLDRE
L’òrgan encarregat de resoldre és l’alcaldia, mitjançant resolució per Decret o òrgan en qui delegue.
El termini màxim per a resoldre és de 3 mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud. No obstant la seua concessió
estarà condicionada a la simultània concessió de la corresponent llicència ambiental. L’autorització s’atorgarà sense perjudici del
dret de propietat i perjudici de tercers, per la qual cosa només produirà efectes entre l’Ajuntament i el titular de l’autorització, sense
alterar les situacions jurídiques regies pel dret privat.
Transcorregut el termini de resolució, sense perjudici de les pròrrogues que siguen procedents, sense haver-se notificat aquesta,
l’interessat podrà entendre estimada la seua petició per silenci administratiu, d’acord amb l’establert en la llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
5.- RECURSOS
a) Directament recurs contenciós-administratiu ante los Jutjats de lo Contenciós-Administratiu de la província de València, en el
termini de dos mesos comptats des del dia següent a la recepció de la notificació.
b) Recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acord en el termini d’un mes a partir del dia següent a la notificació
de l’acord.
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2. CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTIVITAT
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Descripció de l’activitat amb referència expressa de les matèries primeres emprades, productes obtinguts i procedència dels
abocaments
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Règim de treball de l’establiment
OBSERVACIÓ: indicar el nivell de producció utilitzant els següents símbols

* Període de producció normal

▲ Període de producció baixa

▪ Període de producció màxima

□ Període sense producció

MESOS DE l’ANY
Gen

Feb

Març

Abr

Maig

Juny

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Des

DÍES DE LA SETMANA
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

HORARI
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Data, firma i segell
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3. DADES D’ABASTIMENT, CONSUM I UTILITZACIÓ D’AIGUA
Procedència de l’aigua d’abastiment:
m3/any
Subministre Municipal
Pou propi
Altres (especificar)
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Usos de l’aigua en els diferents processos:

Tractament de condicionament que rep tota o part de l’aigua d’abastiment:

Enumerar per a cada font d’abastiment els processos de
tractament existents (1) i el cabal d’aigua tractada en cada procés
(m3/hora).

Destinació de les aigües d’abastiment:
Enumerar per a cada font d’abastiment els processos productius
o serveis als que es destinen les aigües captades (2). Indicar per
a cada destinació el cabal d’aigua subministrada.

(1) a) Desbast amb reixes; b) desarenat, c) coagulació / floculació; d) precipitació química; e) decantació; f) filtració amb
arena; g) filtració amb carboni actiu; h) descalcificació; i) desmineralizació; j) altre procés.
(2) Per exemple, refrigeració de forns, rentat de línies de galvanitzat, precipitació de banys concentrat, rentat de recipients
rentat de pells i aclarit, rentat de matèries primeres, rentat de productes, rentat del pis, retrorentat de filtres, calderes, reg,
humificació d’ambient, etc.

Data, firma i segell
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4. CARACTERITZACIÓN DE L’EFLUENT
Origen de les aigües residuals (industrials, domèstiques, mixtes) :
_______________________________________________________________________________
Xarxa separativa d’efluents: Sí □ No □
Nombre de punts d’abocament:
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Localització exacta del punt de l’abocament i la seua connexió a la xarxa de clavegueram municipal (3)
Periodicitat de producció de l’abocament:
□ Anual
□ Estacional
□ Continu
□ Discontinu
MESOS DE L’ANY
Gen
Feb
Març

Abr

Maig

DÍES DE LA SETMANA
Dilluns
Dimarts
Dimecres

HORARI
1 2 3

4

5

6

7

8

Juny

Jul

Dijous

9

Ago

Divendres

Set

Oct

Dissabte

Nov

Des

Diumenge

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Cabal mitjà de l’abocament:______________
□ l/h
□ estimat
3
□ real
□ m /h

□ Mesurador fixe

□ Mesurador portàtil

Cabal màxim de l’abocament:______________
□ l/h
□ estimat
3
□ real
□ m /h

□ Mesurador fixe

□ Mesurador portàtil

Autocontrol de la qualitat de l’abocament:____________________________________________________________________
Tipus de mostreig: □ Puntual

□ Integrat manual

□ Integrat automàtic

Periodicitat del mostreig: _____________________________________________________________________________
Paràmetres controlats:________________________________________________________________________________

□ S’adjunta anàlisis efectuat per empresa col·laboradora del Ministeri de Medi Ambient en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
□ S’adjunta certificat d’aigües sanitàries degudament complimentat per tècnic competent independent.
(3) Adjuntar plànol (de planta) de detall de les obres de connexió, de l’arqueta de presa de mostres i dels dispositius de
seguretat, en el seu cas. En cas de xarxa separativa, plànol de canalització i evacuació d’aigües pluvials.

Data, firma i segell
Sol·licitud autorització d’abocaments d’aigües residuals industrials a la xarxa de clavegueram municipal

Pàgina 5 de 7

5. PROPOSTA DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE CLAVEGUERAM I DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE TRACTAMENT
DEPURADOR
Proposta de connexió a la xarxa de clavegueram:

Nombre d’escomeses a la xarxa

Xarxa d’evacuació:
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Unitària:
Tipus de registre:

Arqueta:

□

Altre sistema:

□

Instal·lacions de pretractament y/o depuració:
Tipus:

Separativa:
Segons Ordenança Municipal

□ No

□ Sí

□ Fisicoquímic:
□ Biològic:
□ Neutralització:
□ Bassa de decantació:
□ Decantació:
□ Altre:

Especificar:

Descripció de les instal·lacions de depuració o eliminació, en el seu cas, i de les mesures de seguretat per a evitar
abocaments accidentals (4)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Gestió de los subproductes resultants del procés de depuració:
Gestor autoritzat de la Conselleria de Medi Ambient

(5)

:

3

Quantitat de residu evacuat (en m ):
Periodicitat:

Mesures de seguretat per a evitar abocaments accidentals:
Descripció detallada dels dispositius de seguretat adoptats per a previndre accidents dels elements d’emmagatzematge de
matèries primeres o productes elaborats, líquids susceptibles de ser abocats a la xarxa de clavegueram.
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(4) Adjuntar plànol de planta de la instal·lació de depuració amb detall de la connexió al clavegueram, de la arqueta de presa
de mostres i dels dispositius de seguretat.
(5) Indicar nombre d’autorització del gestor.
Data, firma i segell
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CERTIFICAT DE PRODUCCIÓ D’AIGÜES RESIDUALS
(a complimentar por tècnic independent)

DADES IDENTIFICATIVES DEL TÈCNIC QUE REALITZA LA CERTIFICACIÓ

Plaza Mayor, 15 – 46450 BENIFAIÓ – Tel. 96 178 10 19 – Fax. 96 179 41 38 – CIF. P-4606000-J

NOM I COGNOMS: _____________________________________________________________________
TITULACIÓ: ________________________________________________________________________________
□ Actuant en exercici lliure de la professió
□ Actuant com a tècnic de l’empresa ___________________________________________________________
Declare que no existeix vinculació alguna amb l’empresa a la que fa referència el present document.
DADES IDENTIFICATIVES DE L’ESTABLIMENT
Raó Social ___________________________________________________________________________________
Direcció de l’establiment ______________________________________________________________________
En relació con el tipus d’aigües residuals generades por l’empresa, CERTIFIQUE:
□ Que en el procés productiu desenvolupat per l’empresa no s’utilitza ni genera aigua o qualsevol classe de residu
líquid, per la qual cosa tots els abocaments tenen caràcter sanitari.
□ Que en el procés productiu desenvolupat per l’empresa sí s’utilitza aigua.
□ Que l’empresa disposa d’una xarxa separativa dels abocaments d’origen industrial dels d’origen sanitari i que no es
troben interconnectats entre sí.
□ Que l’empresa disposa de _____ punts d’abocament, essent _____ d’ells corresponents, en exclusiva, a
abocaments d’origen sanitari.
□ Que l’empresa gestiona les aigües residuals procedents del seu procés productiu de manera independent a les
sanitàries.
CROQUIS DELS PUNTS D’ABOCAMENT D’ORIGEN
OBSERVACIONS
SANITARI
(El croquis reflectirà la ubicació dels punts
d’abocament d’origen exclusivament sanitari i el mitjà □ No fa observacions
receptor del mateix)
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