
Sol·licitud d’inscripció al registre d’empreses usuàries i d’autorització de l'abocador comunal

2. Relació d’obres que portaran les terres i pedres a l’abocador

Obra            Parròquia Propietari Direcció facultativa
Total de tones 

a abocar 

1. Dades del sol·licitant 

Nom i cognoms o raó social: 

Adreça: 

Població: 

Nom i cognoms del representant legal:   Telèfon/Fax: 

Nom i cognoms de la persona de contacte:   Telèfon/Fax: 

Correu electrònic: 

   Període d’utilització de l’abocador:



Model 
  Matrícula Volum de càrrega nominal 

              Tractora Remolc                        Volum                                Tones 

3. Relació de vehicles que porten la càrrega a l’abocador

4. Data i signatura

d’empreses usuàries de la Parròquia de la Massana. 
El sol·licitant es compromet al compliment de les disposicions de l’Ordinació de funcionament dels abocadors de terres i del Reglament 

La Massana, el                    de                                 del 

  Signatura 



5. Documentació a adjuntar

.- Certificat oficial del Registre de Comerç i Indústria (original o fotocòpia degudament autentificada) que autoritza el sol· licitud a treballar com 
a empresa de treballs públics.

.- Còpia de l’assegurança contractada amb una companyia amb permís per operar al país. 

.- Còpia dels poders que l’autoritzen a signar el document en nom de l’empresa que representa. 

.- Fotocòpia de carta groga del/s vehicle/s.   

6. Legislació aplicable 

.- Ordinació de funcionament dels abocadors de terres de la parròquia de la Massana en vigor.

.- Reglament del registre d'empreses usuàries dels abocadors de terres de la parròquia de la Massana en vigor. 

 Espai reservat a l'Administració

 Vist i plau del Tècnic

La Massana, el                    de                                 del 

  Signatura 
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Sol·licitud d’inscripció al registre d’empreses usuàries i d’autorització de l'abocador comunal
2. Relació d’obres que portaran les terres i pedres a l’abocador
Obra 		         Parròquia 
Propietari 
Direcció facultativa
Total de tones
a abocar 
1. Dades del sol·licitant 
Nom i cognoms o raó social: 
Adreça: 
Població: 
Nom i cognoms del representant legal: 
  Telèfon/Fax: 
Nom i cognoms de la persona de contacte: 
  Telèfon/Fax: 
Correu electrònic: 
   Període d’utilització de l’abocador:
Model 
  Matrícula 
Volum de càrrega nominal 
              Tractora 
Remolc 
                       Volum                                Tones 
3. Relació de vehicles que porten la càrrega a l’abocador
4. Data i signatura
d’empreses usuàries de la Parròquia de la Massana. 
El sol·licitant es compromet al compliment de les disposicions de l’Ordinació de funcionament dels abocadors de terres i del Reglament 
La Massana, el                    de                                 del 
  Signatura 
5. Documentació a adjuntar
.- Certificat oficial del Registre de Comerç i Indústria (original o fotocòpia degudament autentificada) que autoritza el sol· licitud a treballar com a empresa de treballs públics.
.- Còpia de l’assegurança contractada amb una companyia amb permís per operar al país. 
.- Còpia dels poders que l’autoritzen a signar el document en nom de l’empresa que representa. 
.- Fotocòpia de carta groga del/s vehicle/s.   
6. Legislació aplicable 
.- Ordinació de funcionament dels abocadors de terres de la parròquia de la Massana en vigor.
.- Reglament del registre d'empreses usuàries dels abocadors de terres de la parròquia de la Massana en vigor. 
 Espai reservat a l'Administració
 Vist i plau del Tècnic
La Massana, el                    de                                 del 
  Signatura 
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