Govern
d'Andorra

Sol·licitud d'autorització i registre de les captacions d'aigua destinada al
consum humà
1. Dades de la persona que sol·licita
Nom i cognoms del/de la titular administratiu/iva de la companyia subministradora (nom del/de la president/a en el cas de mancomunitats de
serveis):

Representant legal (en el cas de les persones jurídiques o societats):

2. Dades de la subministradora
Nom de l'empresa:
Adreça:

Població:

Telèfon:

Fax:

Nom i cognoms de la persona de contacte (responsable):

3. Tràmit que se sol·licita
Autorització i inscripció de captació/ions
Canvi de titular, inclosos els canvis del/de la representant legal de les persones jurídiques
Baixa parcial de les explotacions atorgades (especifiqueu-ho):
Baixa total de les explotacions atorgades

4. Declaració jurada
Nom i cognoms (en el cas de persones jurídiques, nom i cognoms del representant legal):

DECLARO SOTA JURAMENT/PROMESA:
Que totes les dades especificades són exactes.
Andorra la Vella,

d

T-221-6/08/2007

Signatura i segell de l'empresa

de

A/e:

Documentació que s'ha d'adjuntar
a) En cas de sol·licitar l'autorització i la inscripció al registre cal adjuntar l'estudi hidrogeològic sobre el qual es basa la
determinació dels perímetres de protecció i l'anàlisi del risc de contaminació, que ha de contenir, com a mínim:
Antecedents
• Plànol de situació de la captació. Coordenades. Lambert III
• Data de realització dels treballs.
• Plànols d'instal·lacions de la captació.
• Estudi d'alternatives de captació.
Caracterització de la captació
• Tipus de captació.
• En el cas d'aigües subterrànies: característiques geològiques i hidrogeològiques.
• En el cas d'aigües superficials: característiques de la conca.
• Quantificació, i sempre que sigui possible, enregistrament automàtic del cabal disponible i cabal que es pretén captar, així com l'evolució
dels cabals totals al llarg d'un període de com a mínim sis mesos de manera que es puguin reflectir els cabals màxims i mínims anuals.
Qualitat de l'aigua: cal realitzar una determinació de la qualitat de l'aigua captada, analitzant com a mínim els paràmetres definits en
l'anàlisi d'auditoria. Segons els resultats, s'han de justificar quins procediments i productes (indicant el risc de formació de subproductes)
són els més adequats per tractar-la d'acord amb la seva naturalesa. S'han d'especificar les mesures adoptades per assegurar el control de la qualitat
de l'aigua produïda i el bon funcionament de la instal·lació.
Anàlisi del risc de contaminació i mesures de protecció
• Distribució i geometria dels nivells litològics amb significació hidrogeològica. Distribució espacial i interrelacions
• Propietats hidràuliques
• Variació piezomètrica
• Direcció del flux subterrani
• Límits hidrogeològics
• Zones de càrrega, explotació i descàrrega
• Descripció i mapa dels perímetres de protecció proposats.
• Descripció i mapa de les fonts de contaminació potencials susceptibles d'alterar la qualitat de l'aigua.
• Determinació de la vulnerabilitat intrínseca de l'aqüífer, especificant les condicions de protecció natural i el mètode de càlcul.
• Descripció de les activitats antròpiques existents o susceptibles d'existir que, a judici de l'hidròleg, poden afectar l'aigua captada.
• Mapa de risc de contaminació de les aigües d'acord amb la vulnerabilitat intrínseca i les activitats antròpiques potencialment contaminants.
• Descripció dels possibles sistemes de prevenció que puguin ser adoptats davant un episodi de contaminació procedent d'aquestes activitats.
• Pla d'actuació en cas d'emergència i mesures de vigilància i alerta a adoptar adequats als resultatsdel mapa de risc de contaminació obtingut.
b) En cas de sol·licitar un dels tràmits següents
Canvi de titular, inclosos els canvis de representant legal de les persones jurídiques
Baixa total o parcial de les explotacions concedides
• Adjunteu únicament la sol·licitud degudament omplerta

Legislació aplicable
• Llei sobre el règim jurídic de la policia i protecció de les aigües, del 31 de juliol de 1985.
• Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989.
• Llei del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989.
• Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000.
• Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua destinada al consum humà, del 25 de juliol del 2007.
Nota important: d'acord amb el que preveu la Llei 15/2003, de protecció de dades de caràcter personal, del 18 de desembre, s'informa que les dades que
ens faciliteu s'incorporaran en un fitxer informatitzat, la titularitat i responsabilitat del qual correspon al ministeri responsable de la salut, que prendrà les
mesures necessàries per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, oposició i supressió sempre que la legislació vigent no disposi
el contrari, adreçant-se al ministeri responsable de la salut.

