Sol·licitud d'obertura de rases

1. Persona que sol·licita
Núm. passaport
o DNI:

Nacionalitat:

Núm. d'identificació:
Nom i cognoms o raó social:
Representant legal:
Carrer:

Núm.:

Edifici:

Bloc:

Escala:

Població:

Pis:

Porta:

Codi postal:
Telèfon:

E-mail:
Nom i cognoms de la persona de contacte:
Telèfon/e-mail:

2. Exposo:
Que desitjo obrir __________ rasa/es d____________ ml,emplaçada/es a ______________________________________
_________________________________________________________________ població __________________________
Faig constar que els treballs d'obertura de rasa/es es destinen als serveis següents:
Electricitat

Telèfon

Aigua

Aigua residual i pluvial

Altres____________________________

Característiques dels treballs:___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Data d'inici:____________ Data d'acabament:_________________

3. 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 simultàniament una sol·licitud d'embracament (T1-018)
En cas d'haver estat autoritzada, s'ha de fer constar el núm. de resolusió i la data
Núm resolusió______________ Data __________

4. Data i signatura
Canillo,

d

T1-095/13/05/2010

Signatura de la persona que sol·licita

de

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud
2 plànols d'emplaçament
2 croquis de secció dels treballs

Legislació aplicable
· Ordinacions i legislació complementaria durbanisme i construcció vigents a la parròquia de Canillo
· Complement dOrdenació relativa als serveis interiors dincendis
· Normes per a senyalització temporal dobres o obstacles a les vies publiques, aprovades pel Consell General el dia 30 dagost de 1983.
· Llei del codi de la circulació, de 10 de juny de 1999, publicada al BOPA núm. 40, de 14 de juliol de 1999.
· Llei de la 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 correcció derrata, BOPA núm. 10, any 9.
· Reglament tecnicosanitari per al subministrament i el control de la qualitat de laigua destinada al consum humà, publicat al BOPA
núm. 44, any 11.
 Reglament d'ús de la llengua oficial en organismes públics de 22 de març de 2005

 Als efectes del que preveu la Llei 15/2003, de protecció de dades de caràcter personal, del 18 de desetembre, s'informa que les dades que
ens faciliteu s'incorporaran al fitxer informatitzat del Comú de Canillo, 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@canillo.ad o bé directament al servei de tràmits de l'edifici
administratiu del Comú, Plaça Carlemany s/n, Canillo
.

Informació complementària

·
·
·
·

Lautorització dobertura de rases caduca al cap de tres mesos
Si el sol·licitant és una societat aportarà la certificació de la Junta de la societat facultant-lo a realitzar el tràmit
Si el sol·licitant actua en nom duna altra persona aportarà una còpia dels poders
El croquis de la secció de serveis ha destar signat pel tècnic de lobra o per lentitat subministradora corresponent

