Sol·licitud d’obertura de rases
1. Persona que sol·licita
Nom i cognoms i/o denominació social:
Número de registre tributari:
Població:

Adreça:
Representant legal:

Persona de contacte:

Telèfon:

A/e:

2. Emplaçament i característiques de la rasa

Emplaçament de la rasa:
Dimensions (longitud, amplada i fondària):

Treball que s’ha d’efectuar:

□ obra nova

□ millora de la xarxa □ reparació

□electricitat □telèfon □aigua potable(1)
□ aigües pluvials (1) □senyalització □altres .....................................

Serveis a què es destina la rasa:

□ aigües residuals (1)

Data prevista d’inici de les obres:
Data prevista d’acabament:

Horaris de treball:

3. Empresa constructora de la rasa
Nom de l’empresa:
Núm. de Registre de Comerç i Indústria:
Autorització del projecte, decret núm:
(per a nova construcció)

4. Data i signatures
Encamp,
d
del
Signatura de la persona que sol·licita
(i segell de l’empresa)
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Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud
•

•
•
•

Nota (1): Si la rasa sol·licitada s’ha de destinar a l’embrancament d’aigua potable i/o al servei
interior contra incendis, aigües residuals i aigües pluvials, cal presentar la fotocòpia de la
sol·licitud d’embrancament.
Certificat de contractació dels treballs, per part de l’empresa / Administració contractant.
Plànol a escala màxim 1/500 d’emplaçament de la rasa, signat pel tècnic de l’obra o per
l’entitat de subministrament corresponent.
Plànol de la secció de la rasa a escala màxima 1/100, signat pel tècnic de l’obra o per l’entitat
de subministrament corresponent.

Legislació aplicable
•
•
•
•

Reglament regulador de l’obertura de rases en la xarxa de carreteres i vies urbanes, del 25 d’octubre del
2005.
Ordinació general tributària de la parròquia d’Encamp de l’any en curs.
Reglament general d’aigües del Comú d’Encamp, del 10.09.1980.
Llei de Codi de circulació, del 10 de juny de 1999, publicada al BOPA núm. 40, del 14 de juliol del
1999.

Nota: L’autorització d’obertura de rases caduca al cap de tres (3) mesos.

