FORMULARI DE SOLꞏLICITUD DE CAPTACIÓ D’AIGUA REGENERADA MITJANÇANT
CISTERNES EN LES EDAR DEL CONSORCI D’AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA
Dades del solꞏlicitant
Nom empresa:
DNI/CIF:
Adreça completa:
Persona de contacte:

Telèfon fix/mòbil:
Adreça electrònica:

Dades del representant (en cas d’empresa)
Nom:
DNI/CIF:

Telèfon mòbil:
Adreça electrònica:

Notificacions
Escolliu el mitjà preferent per a rebre les notificacions corresponents a aquesta solꞏlicitud (una sola opció)

□ Notificació en paper. Adreça:
Municipi:

Codi Postal:

□ Notificació electrònica a través d’e-NOTUM
El consentiment per rebre notificacions per mitjans electrònics és vàlid a efectes jurídics per a totes les que fan
referència a aquest procediment. L’accés a les notificacions electròniques es podrà fer a través de la seu
electrònica mitjançant certificat electrònic reconegut per l’Agència Catalana de Certificació de la persona
interessada. La notificació estarà disponible durant 10 dies naturals, passats els quals, si no s’hi ha accedit, es
considerarà rebutjada, el tràmit es tindrà per efectuat i el procediment continuarà (Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques)

EDAR on es pretén realitzar la captació
Nom de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) :
Volum màxim previst de captació (m3/dia):
Durada prevista de la captació:
Usos previstos per a l’aigua regenerada:

Observacions:

Data:

Signatura i Segell Activitat:

Cal adjuntar la solꞏlicitud a la instància genèrica per la seva tramitació telemàtica.
Plaça Josep Pla, 4, 3r, 1a 17001 GIRONA 972201467 info@cacbgi.cat NIF P700010J www.cacbgi.cat

Informació bàsica de protecció de dades
La presentació de documentació al Registre General o Seu electrònica suposa el consentiment per a
incorporar les vostres dades personals en els fitxers del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, dels
quals n’és el Responsable del Tractament, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.
La finalitat és deixar constància de les entrades i sortides dels documents, identificació de persones
remitents o destinatàries, còmput de terminis a efectes de compliment de les obligacions establertes a
cada procediment, seguiment i resolució dels tràmits i actuacions, sobre la base legal que atorga la Llei
de procediment administratiu comú de les administracions públiques (Llei 39/2015, art. 28.1 i 66).
Les dades no s’utilitzaran per a finalitats diferents però podran ser cedides a altres administracions
públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres.
Sobre aquestes dades podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al
tractament i solꞏlicitud de la limitació del tractament mitjançant solꞏlicitud adreçada al Registre General
(plaça Josep Pla, 4, 3er 1a, 17001 – Girona) o Seu Electrònica del Consorci d’Aigües Costa Brava
Girona (https://www.cacbgi.cat ). Per a qualsevol qüestió relacionada us podeu adreçar a la persona
Delegada de Protecció de Dades ( dpd@ddgi.cat).
Trobareu més informació a l’adreça https://seu.ddgi.cat/web/nivell/665/s-1/proteccio-de-dades-decaracter-personal-lopd

Cal adjuntar la solꞏlicitud a la instància genèrica per la seva tramitació telemàtica.
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