PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS
Parte I - Dados Gerais

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR/DETENTOR:
Designação:

Morada da sede:

-

Cód. Postal:

Telefone:

Fax:

Código APA (ID):

N.º Contribuinte

E-mail:

2. INSTALAÇÕES DE ONDE PROVÊM OS RESÍDUOS
Endereço completo:

3. ACTIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL DO ESTABELECIMENTO

Nº CAE:

4. RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DO REQUERIMENTO
Nome:

Função:

5. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA TRANSPORTADORA
Designação:

Contacto:

6. CONDIÇÕES DE TRANSPORTE DOS RESÍDUOS
Granel

Embalado

Embalagem:

7. TIPO DE UTILIZAÇÃO PREVISTA
Pontual

Outro
Quantidade prevista
(por descarga)

Anual

_________________ (kg)

Indique: _______________________
N.º de descargas previstas
(por ano)

_______________ (n.º)

Parte II - Caracterização Básica dos Resíduos

a) Fonte e origem dos resíduos

(breve descrição dos resíduos produzidos, quantidade produzida no ano anterior, condições de armazenagem. Anexar registos/fotografias das características dos resíduos. Se considerar
pertinente enviar conjuntamente uma amostra representativa dos resíduos).

b) Descrição do processo que dá origem aos resíduos e das características das matérias-primas

(descrição do processo produtivo, identificando os sectores onde os resíduos são produzidos, as matérias primas usadas, produtos químicos utilizados e os produtos finais. Se disponível,
anexar documentação técnica associada e fichas de dados de segurança dos produtos químicos e diagrama do processo.)

c) Descrição dos tratamentos a que os resíduos são sujeitos ou justificação da ausência de tratamento

(indique se efectua algum tratamento prévio aos resíduos, no sentido de reduzir a produção dos resíduos e minimizar os riscos para a saúde humana e ambiente)

d) Aspecto dos resíduos (odor, cor, forma física)

(seleccione com um "X")

(Granular - exemplo: areias, granulados, poeiras...; Monolítica - exemplo: blocos, aglomerados, compacto; Outra - exemplo: misturas de materiais diferentes)

O resíduo apresenta odor característico ?
O resíduo apresenta cor característica ?
O resíduo apresenta a forma física:

025.G

Não 

Não 

Lama 

Granular 

Sim 
Sim 

Monolítica 

Qual? _____________________________
Qual? _____________________________
Outra Qual ? __________________________
Rubrica:
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e) Código dos resíduos de acordo com a Lista Europeia de Resíduos (LER) (Decisão da Comissão 2014/355/UE, de 18 dez)
LER ________________
Descrição: _________________________________________________________________________________
LER ________________
Descrição: _________________________________________________________________________________
LER ________________
Descrição: _________________________________________________________________________________
Descrição: _________________________________________________________________________________
LER ________________

f) Informações comprovando que os resíduos não estão abrangidos pelas exclusões estabelecidas no n.º 1 do
artigo 6º do Decreto-Lei n.º 183/2009 (seleccione com um "X")

a) os resíduos são líquidos?

Não 

Sim 

c) os resíduos são provenientes de estabelecimentos hospitalares, médicos ou veterinários?

Não 

Sim 

Não 

b) os resíduos são explosivos, corrosivos, oxidantes, muito inflamáveis ou inflamáveis?

Não 

d) os resíduos contêm pneus usados?

Sim 
Sim 

g) Se necessárias, precauções adicionais a tomar

(mencione, se aplicável, as precauções adicionais que considera necessário serem tomadas pela BRAVAL aquando do tratamento destes resíduos)

h) Verificação da possibilidade de reciclagem ou valorização dos resíduos

(refira as práticas que já tem para valorizar os resíduos que produz e quais as possibilidades de reciclar ou valorizar os resíduos objecto deste relatório)

Parte III - Declaração de Responsabilidade do Produtor/Detentor
(nome) ________________________________________, exercendo o cargo de (função) ____________________________ nesta

empresa, declara pretender enviar resíduos não perigosos que produz/detém para o Ecoparque BRAVAL e ter tomado conhecimento
e aceitação das condições de admissão de resíduos constantes do respectivo Regulamento, pelo que solicita a apreciação do
presente pedido de Autorização.

Mais declara que a informação contida neste pedido de autorização é verdadeira, os resíduos a entregar não apresentam
perigosidade e estão em conformidade com a legislação em vigor.

Data: ________________

Assinatura: ________________________________________________________
(assinatura do responsável e carimbo da empresa)

INSTALAÇÕES
Rua do Aterro - Ferreiros (EN 103 Braga-Chaves, Km 51)
4830-160 Póvoa de Lanhoso
Tel. 253 639 220 Fax 253 639 229 N.º Verde 800 220 639

SEDE SOCIAL E CORRESPONDÊNCIA
Praça do Município - C. M. Braga - Apartado 1040
4711-908 BRAGA

braval@braval.pt

Parte IV - Decisão de admissão dos resíduos
(esta parte é preenchida pela BRAVAL)

Ensaio de lixiviação?

Não 

Sim  Comunicação:

Parecer Técnico?

Não 

Resultado:

Sim 

Cumpre os critérios de admissão de resíduos (ponto 5.1.4 da Licença de Operação)?
Parecer:
Data____/_____/_______

025.G

Sim 

Não 

Decisão:
O Técnico:

Data____/_____/_______

O DGE:
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