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Sol·licitud de comunicació de perforació de nous po us amb cabal fins a 7000

m3/any

Dades del/de la sol·licitant

Nom i cognoms  (1) NIF

Nom de l’empresa o establiment                                               NIF Activitat

Adreça (2) Telèfon

Municipi Codi postal

Dades de la sol·licitud

Perforació de nous pous fins a 7000 m 3/any

Terme municipal de l'aprofitament

Ús de les aigües (reg, domèstic, industrial,...)

Documentació a adjuntar

a) Característiques del pou:
1. Fondària, diàmetre, revestiment del pou, mecanismes d'elevació,
2. Cabal màxim instantani, cabal mitjà equivalent i volum total anual a derivar

b) Justificació del cabal demanat (en cas d'aprofitaments superiors a 3000 m3/any)
c) Plànol a escala 1:5000 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya amb indicació del  punt de l'aprofitament
d) Fotocòpia compulsada de l'escriptura de propietat de la finca
e) Indicació que no existeixen captacions situades a menys de 100 metres de la que es vol utilitzar
f) Empresa constructora del pou: nom, adreça, telèfon i persona de contacte

L'aigua serà utilitzada en la mateixa finca on és ubicat el pou.
Un cop finalitzada la perforació es procedirà a comunicar a l'Agència Catalana de l'Aigua el seu aprofitament.
Si el resultat de la perforació del pou fos negativa se segellarà la perforació i es restituirà el terreny a les seves condicions inicials.

Notes
1) Nom del/de la sol·licitant. En el cas que la sol·licitud la presenti una persona jurídica (empresa), cal indicar el seu càrrec

(director/a, gerent, administrador/a…) i acreditar  la representació amb què actua. La resta de dades correspondrà també a
l’empresa (domicili, NIF…)

2) En el supòsit que les notificacions s’hagin d’enviar a un domicili diferent del de l’interessat/ada, cal especificar-ho.

Localitat i data                                                                                                                                                            Signatura

__________________________________________________________________________________________________________
SRA. DIRECTORA DE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

Cal fer dues impressions d’aquesta sol·licitud: una còpia per a la persona interessada i una altra per a l’Administració


