
Sol·licitud de permís d'obertura de rases i/o d'ocupació de via pública 

Ocupació TallRases

Núm.de cens:

Adreça de l'emplaçament de la rasa o rases: 

Nacionalitat:

Nom i cognom del representant legal:

Noms i cognoms de la persona de contacte: 

Adreça electrònica: Tel.fix/mòbil:

Núm.de passaport/DNI:

2. Tipus de permís d'obertura 

Rases

Nombre de rases que es volen obrir: Llargada: Amplada:

Tipus de paviment (voravia):

Destinada/ades als serveis següents:

Electricitat Gas Telèfon: Aigua potable: Desguassos:

Observacions de l'organisme consultat(Andorra Telecom, distribuïdors d'electricitat, d'aigua,etc.)

Signatura i segell 

Ocupació

Descripció de l'ocupació: 

Data d'inici dels treballs: Hora d'inici :

Data d'acabament dels treballs: Hora de fi:

Nom i cognom:

  
 1. Dades de la persona que sol·licita



3. Característiques 

Empresa que executa els treballs:

Personal de l'obra que reguli el trànsit: Si No

4. Croquis de la senyalització de l'obra  

Localització del tram:

Pas alternatiu Si No Utilitzacó de semàfors Si No

 5. Data i signatura 

La Massana de  de

Legislació aplicable 

  Ordinacions i legislació complementària d'urbanisme i construcció vigents a la parròquia de la Massana. 
  Complement d'Ordinació relativa als serveis interiors d'incendis. 
  Ordinacions aprovades pel Consell General entre els anys 1866 i 1988, recollides a la “Recopilació d'ordinacions,   
  decrets, acords, avisos, lleis del MI Consell General, MI Govern, i jurisprudència de les MI Delegacions Permanents” 
  i altres de publicades posteriorment al BOPA (núm. 33 de 14 d'agost de 1991). 
  Normes per a la senyalització temporal d'obres o obstacles a les vies públiques, aprovades pel Consell General el dia   
  30 d'agost de 1983. 
  Llei del Codi de la circulació, de 10 de juny de 1999, publicada al BOPA núm. 40, de 14 de juliol de 1999. 
  Llei de policia i protecció de les aigües de 31 de juliol de 1985. Reglament de control de les aigües  residuals i de  
  protecció de les aigües superficials, publicada al BOPA núm. 83, any 8, i correcció d'errata, BOPA núm. 10, any 9. 
  Reglament tecnicosanitari per al subministrament i el control de la qualitat de l'aigua destinada al consum humà,  
  publicat al BOPA núm. 44, any 11. 
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Legislació aplicable 
  Ordinacions i legislació complementària d'urbanisme i construcció vigents a la parròquia de la Massana.
  Complement d'Ordinació relativa als serveis interiors d'incendis.
  Ordinacions aprovades pel Consell General entre els anys 1866 i 1988, recollides a la “Recopilació d'ordinacions,  
  decrets, acords, avisos, lleis del MI Consell General, MI Govern, i jurisprudència de les MI Delegacions Permanents”
  i altres de publicades posteriorment al BOPA (núm. 33 de 14 d'agost de 1991).
  Normes per a la senyalització temporal d'obres o obstacles a les vies públiques, aprovades pel Consell General el dia  
  30 d'agost de 1983.
  Llei del Codi de la circulació, de 10 de juny de 1999, publicada al BOPA núm. 40, de 14 de juliol de 1999.
  Llei de policia i protecció de les aigües de 31 de juliol de 1985. Reglament de control de les aigües  residuals i de 
  protecció de les aigües superficials, publicada al BOPA núm. 83, any 8, i correcció d'errata, BOPA núm. 10, any 9.
  Reglament tecnicosanitari per al subministrament i el control de la qualitat de l'aigua destinada al consum humà, 
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