COMÚ D'ORDINO

Sol·licitud d'inscripció al registre d'empreses
usuàries de l'abocador de la parròquia

1. Empresa que sol·licita
Nom de l'empresa:
Nom i cognoms o raó social del titular de l'empresa:
Número d'identificació:
Carrer:

Edifici:

Bloc:

Escala:

Pis/porta:

Població:

Telèfon/fax:

Representant legal:
Correu electrònic:
Telèfon/fax:

Nom de la persona de contacte o gerent:

2. Sol·licitud
Sol·licito autorització per abocar a l'abocador de ..............................................................................................................................
la quantitat total de ................. m3 de terres i pedres procedents de la construcció, residus inerts del tipus 170504 - terres i pedres
diferents de les especificades en el codi 170503,
pel període del .......................................................................... fins al ...............................................................................................

3. Data i signatura

T3-012, v10.2007

Ordino,

d

de

COMÚ D'ORDINO

4. Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud
- Si el titular de l'empresa és una societat, poders de la persona que signa la sol·licitud. En cas de ser càrrec representatiu
només cal aportar còpia del registre de societats
- Cópia del registre de comerç i indústria que autoritza el sol·licitant a treballar com empresa de treballs públics.
- Relació de vehicles que portaran la càrrega a l'abocador (annex 1)
- Relació d'obres de les que es preveu que portaran les terres (annex 2)

5. Legislació aplicable
- Llei 25/2004 de residus, del 14 de desembre
- Catàleg nacional de residus (BOPA núm. 37 del 27 d'abril del 2005)
- Ordinacions de funcionament de l'abocador del Corb, fase II de data 26 d'octubre de 2007 (BOPA núm. 93 del 7 de novembre del
2007)
- Reglament del Registre de les empreses usuàries de l'abocador del Corb, fase II de data 26 d'octubre de 2007 (BOPA núm. 93 del 7
de novembre del2007)
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Relació de vehicles (annex 1)

Model del vehicle

Matrícula del vehicle

Volum de la càrrega nominal
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Relació d'obres (annex 2)

Obra

Parròquia

Propietat

Direcció facultativa

Volum de terres

Volum de pedres

Periode d'utilització

