Govern
d’Andorra

Sol·licitud de permís d'obertura de rases i/o d'ocupació de via pública
 Rases

 Acte o esdeveniment especial  Altres

1. Dades del tècnic
Nom i cognoms:				
Nacionalitat:		

Núm. de cens:

Núm. de passaport/DNI:

Nom i cognoms del representant legal:
Nom i cognoms de la persona de contacte:
Adreça electrònica:		

Tel. fix/mòbil:

2. Tipus de permís d'obertura
 Rases
Nombre de rases que es volen obrir:			

Llargada:		

Amplada:

 Telèfon 		

 Aigua potable

Adreça de l'emplaçament de la rasa les rases:		
Parròquia:					
Tipus de paviment (voravia):			
Import de la fiança bancària:
Destinada/ades als serveis següents:
 Electricitat		

 Gas		

 Desguassos		

Observacions de l'organisme consultat (Andora Telecom, distribuïdores d'electricitat, d'aigua, etc.)
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Signatura i segell

 Ocupació
Descripció de l'ocupació: ...................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data d'inici dels treballs:		

Hora d'inici:

Data d'acabament dels treballs:					

Hora de fi:

3. Característiques
Empresa que executa els treballs:
Localització del tram:
Pas alternatiu:  Sí

 No 			

Utilització de semàfors:  Sí

 No

Existeix autorització del servei de circulació del comú corresponent en el cas de via urbana?:  Sí1

 No

Personal de l'obra que reguli el trànsit:  Sí

 No

4. Croquis de senyalització de l'obra

5. Data i signatura
,

d

del

Legislació aplicable
FF Original de la sol·licitud de permís d'obertura de rases decretada pel comú corresponent1
FF 1 plànol de la cartografia oficial del Govern amb l'emplaçament indicat i el segell del Ministeri d'Ordenament Territorial
FF Croquis de secció dels treballs
FF Autorització del servei de circulació del comú corresponent, en el cas de via urbana
FF Un aval o una fiança a nom del Govern d'Andorra expedit per una entitat de crèdit autoritzada a Andorra d'un import per metre lineal igual al preu
públic vigent establert per a l'autorització d'obertura de rases
FF Detall d'ocupació de la via: situació de contenidors, apilament de materials, espais protegits, etc.

Informació complementària
• Canillo: 3 mesos
• Andorra la Vella: 3 mesos

Encamp: 6 mesos
Sant Julià de Lòria: 3 mesos

Ordino: 2 mesos
Escaldes-Engordany: 3 mesos

La Massana: 3 mesos

