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SOL·LICITUD DE PERMÍS D'ABOCAMENT AMB CAMIÓ CISTERNA D’AIGÜES RESIDUALS INDUSTRIALS 
 

Núm. expedient:    

 

Sr./a:                               DNI: 

amb domicili a: 
  

en representació de l'empresa:   
 

Sol·licita un permís d'abocament a l'estació depuradora d'aigües residuals de Ripoll mitjançant camió 
cisterna de les aigües residuals de l'empresa: 

Adreça: 

Municipi:   Codi postal:   

NIF: Telèfon:   

Adreça electrònica: Vull rebre Notificacions electròniques:           SI / NO 

 

CARACTERITZACIÓ DE L'EMPRESA 

Activitat  CNAE:   

PRINCIPALS MATÈRIES PRIMERES I AUXILIARS 

Descripció Quantitat total Unitats 

  
  

  
  

  
  

 

CARACTERITZACIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS 

 DADES DEL CONSUM I UTILITZACIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS 

Procedència Utilització 

Pou propi:    Procés   

Aigua superficial:    Neteja   

Entitat subministradora:    Sanitaris   

Nom de l'entitat subministradora:    Refrigeració   

      

ABOCAMENT CAMIÓ CISTERNA 

Cabal (m3):  Tipus permís (anual/puntual):   

ANALÍTIQUES DE LES AIGÜES RESIDUALS(1) 

DQO:  SOL:   microS/cm3 

MES:  Ph:     

 Data:  

 

 Signatura i segell  
 
D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les dades facilitades seran incloses en un 
tractament de dades responsabilitat del Consell Comarcal del Ripollès, les dades seran utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. 
Les seves dades seran cedides a l’empresa concessionària del servei de manteniment i explotació dels sistemes de sanejament, i un cop gestionat 
el tràmit seran conservades per obligació legal com a part del registre d'expedients del Consell. Per a més informació consulti la nostra política de 
privacitat (http://ripolles.cat/avis-legal/) . 
  
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió d’un 
escrit dirigit al Responsable del Tractament a la següent adreça: Consell Comarcal del Ripollès, Carrer del Progrés nº 22, 17500 Ripoll (Girona) o 
mitjançant la Seu Electrònica del Consell (http://ripolles.cat/gestions-en-linia/) . 

http://ripolles.cat/avis-legal/
http://ripolles.cat/gestions-en-linia/
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AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER  AL PERMÍS D'ABOCAMENT AMB CAMIÓ CISTERNA 
D’AIGÜES RESIDUALS  INDUSTRIALS 

 
 

Núm. expedient: 

 

Subjecte passiu (2)  
Adreça:                                                                                  NIF/CIF:  
Municipi:                                                                               Tel.: 

Transportista (2)     
Adreça:                                                                     NIF/CIF: 
Municipi:                                                                  Tel.: 

Immoble, instal·lació, establiment o activitat: 
Tipus d’abocament (3):    

Data prevista del primer abocament:    

 
LIQUIDACIÓ: 

 

FET IMPOSABLE TAXA 

Permís puntual d’abocament amb camió cisterna d’aigües residual d’activitats 
incloses en l’article 18.1 del reglament d’abocament d’aigües residuals de la 
comarca del Ripollès, de 13 de maig de 2009. 

 
258,00 € 

Permís anual d’abocament amb camió cisterna d’aigües residual  
d’activitats incloses en l’article 18.1 del reglament d’abocament d’aigües   
residuals de la comarca del Ripollès, de 13 de maig de 2009. 

 
447,00 € 

 
 CÀLCUL DE LA TARIFA  
 

Cost per al contribuent: €                               

 
L’interessat, 
 
 
(Nom, data i signatura)           
 
 
Diligència de cobrament: Per fer constar que en data _____________, s’efectua l’ingrés a la 
Tresoreria del Consell. 
 
Ripoll, 
 
 
El tresorer, 

 
(1) El Consell Comarcal del Ripollès efectuarà una presa de mostra i una analítica de les aigües residuals a abocar, prèviament  a 

l’atorgament del permís 

(2) Article 3 de l’ordenança: Productors de residus o transportistes 

(3) Abocament puntual o periòdic fins a 31 de desembre de l’any en curs 
(4) Article 5è. Ordenança fiscal reguladora de la taxa pels permisos d’abocament d’aigües residuals. 

(5) Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no l’afectaran la denegació de la llicència, ni l’atorgament condicionat, ni la 

renúncia o el desistiment del sol·licitant  


