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

1. Dades de la persona o empresa que sol·licita
Nom i cognom o raó social:

núm.de cens o NRT:

Adreça:
Noms i cognoms de la persona de contacte:
Nom i cognom del representant legal:
Adreça electrònica:

tel.fix i mòbil:

Entitat bancària:

Swift BIC:

compte IBAN:

Autoritzo al Comú de La Massana a enviar-me un SMS o un correu electrònic en relació a aquest tràmit al número de telèfon mòbil
andorrà:
i /o a l'adreça electrònica:

2. Tipus de permís d'obertura
Rases
llargada:

Nombre de rases que es volen obrir:

amplada:

Adreça de l'emplaçament de la rasa:
Tipus de paviment (voravia):

Destinada als serveis següents:
Electricitat

Gas

Telèfon

Aigua potable

Desguassos

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

3.Data i horari dels treballs
Data d'inici dels treballs:

hora d'inici :

Data d'acabament dels treballs:

hora de fi:

* Tanmateix s'informa que d'acord amb el que estableix l'article 5 del Reglament Regulador de l'obertura de rases en la xarxa de carreteres i vies
urbanes, del Ministeri d'Urbanisme i Ordenament Territorial, d'octubre 2005, el període hàbil per procedir a l'obertura de rases a la xarxa de
carreteres i vies urbanes és el comprès entre el 15 de març i el 28 de juny, excepte el període comprès entre el divendres anterior al Diumenge de
Rams i el diumenge següent a Pasqua de Resurrecció, i del 15 de setembre al 30 d'octubre.”

4. Croquis de la senyalització de l'obra

5. Data i signatura

La Massana,
Signatura del sol·licitant o segell de l'empresa

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.

Informació complementaria
A efectes del 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 al fitxer informatitzat del Comú de La Massana, titular i responsable del mateix; que prendrà les mesures necessàries
per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, certificació, oposició i supressió, sempre que la
legislació vigent no disposi el contrari, a l'adreça electrònica lamassana@lamassana.ad o be directament al servei de tràmits del Comú.

