COMÚ D'ORDINO

Sol·licitud d'obertura de rases

Carretera general núm. 3

Carretera secundària

1. Persona que sol·licita
Nom i cognoms o raó social:
Carrer:

Edifici:

Bloc:

Escala:

Pis/porta:

Població:

Telèfon/fax:
Núm.compte:

Entitat bancària i sucursal:
Representant legal:
Nom de la persona de contacte:

Telèfon/fax:

2. Exposo
Que desitjo obrir

rasa/es d

ml, emplaçada/es a
població

Faig constar que els treballas d'obertura de la/es rasa/es es destinen als serveis següents:
electricitat

gas

telèfon

aigua potable

Característiques dels treballs:
Data d'inici:

Data d'acabament:

3. Data i signatura
Ordino,

d

del

Signatura de la persona que sol·licita

Fitxa de coordinació tècnica

T3-095 v. 6.12.06

Observacions de l'organisme consultat (STA, distribuïdores d'electricitat, d'aigua, etc.)

Signatura i segell

senyalització i altres

desguassos

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de permís d'obertura de rases
1. Plànol* de situació de la rasa, 3 còpies
2. Plànol* d'execució de companyies i/o parapúbliques, 3 còpies
3. Projecte de la rasa (explicacions tècniques i dimensionats), 3 còpies
* Els plànols també s'han de presentar en suport informàtic, preferiblement en format autocad

Dates d'obertura de rases
(S'ha de complir la normativa per a la senyalització temporal d'obres o obstacles a les vies públiques)
Del 15 de març al 28 de juny
Del 15 de setembre al 30 d'octubre
(Excepte el període comprès entre el divendres anterior al Diumenge de Rams i el diumenge següent a Pasqua de Resurrecció)

Legislació aplicable
Pla d'ordinació i urbanisme parroquial, de data 12 d'octubre de 2006, publicat al BOPA núm. 88 de 6 de desembre de 2006.
Ordinacions aprovades pel Consell General, entre els anys 1866 i 1988, recollides a la "Recopliació d'ordinacions, decrets, acords,
avisos, lleis del M.I. Consell General, M.I. Govern i jurisprudència de les M.I. Delegacions permanents" i altres 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 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 la correcció d'errata , BOPA núm. 10 any 9.
Als 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 d'Ordino, titular i responsable del mateix; que prendrà 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 de correu electrònic tramits@ordino.ad o be directament al servei
de tràmits de l'edifici administratiu del Comú, plaça major núm. 3, Ordino.

Informació complementària
Si la persona que sol·licita actua en nom d'una societat, ha de ser-ne càrrec representatiu o tenir poders inscrits o no, al Registre de Societats,
o estar facultat en una certificació de la junta signada pel president i el secretari de la societat.
Si la persona que sol·licita actua en representació d'una altra persona, ha de presentar poders que l'autoritzen a efectuar aquest tràmit.
El croquis de la secció de serveis ha d'estar signat pel tècnic de l'obra o l'entitat subministradora corresponent.

