Govern
d'Andorra

Sol·licitud d’inscripció al Registre de productors de residus perillosos

1. Persona que sol·licita
Nom i cognoms o raó social:
Adreça de la seu social:
Població:

Telèfon/s:

Adreça comercial:
Població:

Telèfon/s:

Data i núm. d'inscripció al Registre de Comerç:
Nom de l'activitat comercial:
Nom i cognoms de la persona de contacte:
Núm. de telèfon:

Adreça electrònica:

2. Tipus d'autorització
Nova autorització

Ampliació/modificació

3. Identificació dels residus
Relació dels residus (descripció i codi segons el Catàleg cacional de residus):
1.2.3.4.5.6.7.-

4. Data i signatura

T-169 12/12/08

Andorra la Vella,

d

Signatura de la persona que sol·licita

del

Baixa

Documentació que s’ha d’adjuntar a la Sol·licitud d’inscripció al Registre de productors de residus perillosos
Memòria de l’activitat productora de residus perillosos, en què es detallin els processos generadors de residus perillosos, les quantitats
produïdes, la composició i les característiques fisicoquímiques, el codi d’identificació i la descripció segons el Catàleg nacional de residus.
Plànol de les instal·lacions i la descripció de la zona d’emmagatzematge i dels sistemes d’emmagatzematge utilitzats.
La destinació prevista per a cada categoria de residus.
Descripció de les condicions en què es realitzaran l’embalatge i el transport, en el cas d’efectuar el transport dels residus, tal com queda
definit en l’article 15 del Reglament pel qual es regula la gestió dels residus perillosos.

Legislació aplicable
• Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989.
• Llei 25/2004, del 14 de desembre, de residus, publicada al BOPA núm. 03, any 17.
• Catàleg nacional de residus, publicat al BOPA núm. 37, any 17. Decret d'aprovació del 6 d'abril del 2005.
• Reglament de gestors privats de residus, publicat al BOPA núm. 033, any 17. Decret d'aprovació del 6 d'abril del 2005.
• Reglament pel qual es regula la gestió dels residus perillosos, publicat al BOPA núm. 62, any 17, del 20 de juliol de 2005.
.

