
Sol·licitud d'abocament industrial a la xarxa de sanejament municipal

Persona 
interessada

Primer cognom Segon cognom

Nom NIF

Dades 
representant

Primer cognom Segon cognom

Nom NIF

Domicili a 
efecte de 
notificacions

Carrer / Plaça / Partida / Carretera Núm. / Km. Pis Porta

Població Província Codi postal

Telefon Fax Apartat de correus Correu electrònic

Exposo Que per complir el que disposa l'Ordenança municipal d'abocament de la xarxa municipal de 
clavegueram 

Sol·licito Una llicència municipal d'abocament industrial a la xarxa de sanejament municipal.

Signatura

Datació Lloc Data

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

Les dades que heu facilitat s'inclouran en un fitxer de titularitat de l'Ajuntament de Benicarló, la finalitat del qual és gestionar les peticions manifestades en el present document.

Així mateix, us informem que les vostres dades no se cediran a tercers, tret que siguen comunicades a les entitats públiques, a les quals siga necessari o obligatori cedir-les per poder gestionar  
la vostra sol·licitud, així com en els supòsits previstos en la Llei.

D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, bé enviant una  
sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre DNI, passaport, NIE o qualsevol altre document d'identificació equivalent, dirigida al Registre d'Entrada de l'Ajuntament de  
Benicarló – LOPD Sol·licitud abocament industrial al clavegueram, c. de Ferreres Bretó núm. 10, 12580 Benicarló (Castelló) o bé entregant personalment la sol·licitud al Registre d'Entrada de 
l'Ajuntament, amb  l'exhibició del DNI original o un document equivalent.

Ajuntament 
de Benicarló



Sol·licitud d'abocament industrial a la xarxa de sanejament municipal

Documentació 
que cal aportar

– Memòria de l'activitat industrial per a la qual es demana la llicència d'abocament on conste:

· El volum d'aigua consumida

· El volum màxim i mitjà d'aigua residual abocada

· Les característiques de contaminació de les aigües residuals abocades

· El plànol de planta de les xarxes pròpies, els sistemes de depuració i les connexions dels 
seus abocaments

Ajuntament 
de Benicarló
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