COMÚ D’ENCAMP

PROJECTE DE REGLAMENT DEL REGISTRE D’EMPRESES USUARIES L’ABOCADOR
DEL MAIÀ

Exposició de motius
El Comú d’Encamp, en la sessió del Consell de Comú del dia 6 de juliol del 2005, ha acordat
aprovar el present reglament, que regula la creació del registre d’empreses usuàries de
l’abocador del Maià i els procediments administratius que s’han de seguir per inscriure-s’hi.
El Reglament fixa els criteris mínims que cada demandant ha de complir a fi de poder obtenir
l'autorització i poder ser inscrita al Registre d’empreses. Inscripció prèvia i obligatòria que
permetrà als empresaris poder utilitzar l’abocador del Maià.

Article 1.- Objecte
L’objecte del present reglament és crear el Registre d’empreses usuaris de l’abocador del
Maià i definir les condicions que l’han de regular.
Aquest Registre s’adscriu al Departament de Serveis Generals d’Encamp.
Només les empreses registrades podran fer ús de l’abocador del Maià.

Article 2.- Definició i naturalesa del registre
El registre té per finalitat la inscripció de les persones físiques i jurídiques que realitzen les
activitats de treballs públics, que volen dipositar els residus inerts procedents de la
construcció en l’abocador del Maià
El registre és públic. Qualsevol persona física o jurídica pot conèixer el contingut d eles
inscripcions.
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Article 3.- Sol·licitud d’inscripció
Les empreses que vulguin utilitzar l’abocador del Maià han de presentar la sol·licitud
corresponent al Servei de Tràmits del Comú, en un sobre tancat, acompanyada de la
documentació següent:
1.- Documentació administrativa:
Nom de l’empresa o de la persona física
Nom del gerent de l’empresa
Persona de contacte
Adreça
Certificat oficial del Registre de Comerç i Indústria (original o fotocòpia degudament
autenticada) que autoritza al sol·licitant a treballar com empresa de treballs públics o
de transport de maquinària
Tel; fax; e-mail
2.- Documentació tècnica:
Relació de vehicles que portaran la càrrega a l’abocador del Maià tot indicant model,
volum de càrrega nominal i matrícula
Relació d’obres que es preveu que portaran les terres a l’abocador del Maià
Incloure, en format fitxa o taula, la informació següent per a cada una de les obres:
− Obra
− Parròquia
− Propietat
− Direcció facultativa
− Volum de terres previst portar a l’abocador
− Volum de pedres previst portar a l’abocador
− Període de l’any que es preveu utilitzar l’abocador
− Anys que es preveu utilitzar l’abocador per aquesta obra
No hi ha termini temporal per presentar la demanda.

Article 4.- Caràcter de la inscripció
La inscripció en el registre és obligatòria per a poder utilitzar l’abocador del Maià.
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Article 5.- Autorització d’utilització
La sol·licitud d’autorització d’utilització se sotmetrà als serveis tècnics perquè l’examinin i la
sotmetin a la consideració de l’òrgan decisiu.
En cas de ser considerada favorable, se li comunicarà a l’empresa per escrit el volum de
terres que se li permet abocar i el pagament que ha d’efectuar a les dependències del Comú.
Un cop comunicada la decisió de l’òrgan decisiu, per a poder ser registrada i, utilitzar per tant
l’abocador, una persona amb poders per a poder signar en nom de l’empresa, haurà de
passar per les dependències comunals a:
Dipositar la fiança mensual que li serà requerida en el moment d’informar de la
decisió de l’òrgan consultiu, quina es calcularà en base al volum de terres previst
abocar
Dipositar una còpia de l’assegurança contractada amb una companyia amb permís
per a operar al país, segons article número 2.
Signar un document contractual amb el Comú en el què es compromet a
l’acompliment de l’Ordinació de funcionament de l’abocador del Maià
Dipositar una còpia dels poders que l’autoritzen a signar el document en nom de
l’empresa a quina representa
No és fins el moment que l’empresa te l’autorització favorable signada, que dita empresa pot
utilitzar l’abocador del Maià.
El Comú facilitarà a l’empresa un número de codi que l’autentificarà com a empresa amb
autorització per a utilitzar l’abocador del Maià.

Article 6.- Baixa del Registre
Són causes de baixa del Registre:
a)
b)
c)
d)

Les establertes en l’article 13 de l’Ordinació de funcionament de l’abocador del Maià
El cessament de l’activitat
L’incompliment dels requisits per poder se inscrits que s’indiquen en l’article 3
La caducitat de l’autorització
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Correspon a l’òrgan delegat per part del Comú d’Encamp acordar la baixa de les persones
físiques o jurídiques inscrites en el Registre.
La baixa en el Registre es comunicarà als interessats per escrit.

Disposició final
Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del
Principat d’Andorra.

Hble. Cònsol
Miquel Alís

Reglament del registre d’empreses que vulguin utilitzar l’abocador del Maià

4

