NOTIFICACIÓ D’ALTA DE TORRES DE REFRIGERACIÓ I
CONDENSADORS EVAPORATIUS A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
(D’acord a l’annex 1 del Decret 352/04, de 27 de juliol, DOGC núm.4185,29.07.04 )

Servei de Qualitat i Intervenció Ambiental
Direcció de Protecció de la Salut

Agència de Salut Pública de Barcelona
Pl. Lesseps 1
08023 Barcelona
ALTA

UBICACIÓ DELS EQUIPS:

Titular

Adreça:

Instal·lador
Representant legal
(si s’escau)

CAPTACIÓ D’AIGUA:
Xarxa pública

Empresa

Subministrament propi

Adreça del titular

Superficial
Subterrani

Telèfon

Hi ha dipòsit ? (especifiqueu-ne la ubicació)

Fax

No

Si

...............................................................

Adreça electrònica
TR = Torre de refrigeració, CE = Condensador Evaporatiu, RF: Règim de Funcionament; DF: Dies de Funcionament
(Dades en Dies/Any); M i M = Marca i model; NE = Núm. d'equips; H: Altura on esta situat (Dades en metres);
D1 = Distància en horitzontal a la via pública o zones d’accés (Dades en metres); D2 = Distància en horitzontal a
les preses d’aire i finestres (Dades en metres); DI = Data d'instal·lació; PV = Potència ventilador (kw, CV).
TIPUS
TR / CE

RF
(1), (2),
(3) ó (4)

DF

MIM

NE

H

D1

D2

DI

PV

(1) Continu, funcionament sense interrupció; (2) Estacional, funcionament coincident amb els canvis estacionals
(primavera-estiu). (3) Intermitent, periòdic, amb parades de més d'una setmana; (4) Irregular, que no segueix
cap norma en el seu funcionament
Data de la notificació :
Signatura del titular i segell

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), us informem que les vostres dades personals,
s’incorporaran en fitxers de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) amb la finalitat de realitzar els tràmits administratius sol·licitats, així com el seu
seguiment. En qualsevol moment, podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del
DNI o document identificatiu equivalent, dirigida a l’Agència de Salut Pública de Barcelona, plaça Lesseps 1, 08023 Barcelona, Servei de Qualitat i Intervenció
Ambiental, indicant: "TR exercici drets ARCO".

Qui pot fer la notificació?
El titular o un representant del titular de la instal·lació.
A on podeu presentar la notificació?
•
•

Al Registre de l’Agència de Salut Pública de Barcelona a la Pl. Lesseps, 1, 08023, de
Barcelona, de dilluns a divendres, de 9:00h a 14:00h.
Al Registre de les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), us informem que les vostres dades personals,
s’incorporaran en fitxers de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) amb la finalitat de realitzar els tràmits administratius sol·licitats, així com el seu
seguiment. En qualsevol moment, podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del
DNI o document identificatiu equivalent, dirigida a l’Agència de Salut Pública de Barcelona, plaça Lesseps 1, 08023 Barcelona, Servei de Qualitat i Intervenció
Ambiental, indicant: "TR exercici drets ARCO".

