ANÀLISI D’AIGÜES I ALIMENTS

PERSONA INTERESSADA

PERSONA QUE ACTUA COM A REPRESENTANT

Nom i cognoms / Raó social

Nom i cognoms

DNI / NIE / NIF

DNI / NIE

Poders inscrits en el
Registre d’apoderaments

DADES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ
Informació sobre la forma de notificaci : • Les persones jurídiques i les obligades legals d’acord amb l’art. 10.3 de l’Ordenança d’Administració Electrònica estan
obligades a relacionar-se electrònicament amb l’Administració i han de comunicar les dades del punt 2.
• Les persones físiques no obligades poden escollir, voluntàriament, la notificació e ectrònica com a forma de relació
amb l’Administració, en aquest cas hauran de seleccionar aquesta opció i comunicar les dades del punt 2.

Notificació postal [1]

Notificació electrònica [2]

Domicili
Número

Correu electrònic
Pis

Porta

Municipi

Codi postal

Mòbil

DADES SOBRE L’ANALÍTICA
Mostra
Presa per
Dia

Hora

Conserv/Transp

Tipus d’envàs
Pes/Volum aprox.
Descripció
Analítica sol·licitada
Bacteris aerobis 220C

Alcalinitat

Ferro

Bacteris aerobis 360C

Alumini

Fosfats

Candida albicans

Amoni

Fòsfor total

Clostridis sulfit educ.

Biotoxicitat (MICROTOX)

Matèries en suspensió

Coliformes fecals

Bor

Matèries extraïbles

Coliformes totals

Brom total i lliure

Melabisufi t

Enterobacteris

Cendres

N amoniacal

Escherichia coli

Clor total i lliur.

Nitrats per uv

Estreptococs fecals

Clorurs

Nitrats per HPLC

Fongs i llevats

Color

Nitrits

Legionella spp

Compostos polars totals

Nitrogen total

Listeria sp

Conductivitat elèctrica

Oxidabilitat al permang.

Ous de nematodes

Crom hexavalent

pH

Pseudomonas aeruginosa

Crom total

Potassi

Salmonella spp

D.Q.O decantada

Residu sec

Staphylococcus aureus

D.Q.O no decantada

Sodi

Detergents aniònics

Sòlids que sedimenten

Duresa càlcica

Sòlids solubles 0Brix

Duresa Magnèsica

Sulfats

Duresa total

Terbolesa
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Recepció
Data

Hora

Núm. mostra

Rebuda per
Codi analítica

Codi procedència

Data màxima

Preu

Núm. sortida

Data sortida

Codi destinació

Observacions

DOCUMENTACIÓ APORTADA

F0102

Signatura del personal tècnic

SIGNATURA

Si s’actua en representació de la persona interessada,
aportar la documentació que acrediti els poders de
representació, excepte que aquests s’hagin inscrit en el
Registre d’Apoderaments.
Badalona,

de

de

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES
De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, us informem que:
Responsable:

Ajuntament de Badalona.

Finalitat:

Salut pública. Exercir les competències municipals en matèria de protecció, vigilància i promoció de la salut prevenció de les malalties.

Legitimació:

Tractament per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics. Art. 8 de la LO 3/2018, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals.

Cessions:

Administració Pública: Agència de Salut Pública de Catalunya Llei 18/2009, de salut pública, art. 17.

Drets:

Té dret a accedir a les seves dades personals, així com a demanar la rectificació de es dades inexactes o, en el seu cas, demanar la seva
supresió o limitació del tractament.

Informació addicional:

Pot consultar informació addicional en la seu electrònica. https://seu.badalona.cat

Amb el suport de l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
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