CONTRACTE D’ACCEPTACIÓ D’ENDERROCS I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
A ……………………………., el dia …………………………………………..
El senyor ………………………….……………………., amb DNI núm. …………………….
en nom i representació de l’empresa …………………………………………………………
domiciliada a …………………………………………………………………………………….
amb NIF núm. ………………………………………………………………………………..….
promotora/constructora de l’obra de …………………………………………………….
……
situada a ………………………………………………………………………………….………
El senyor ………………………….……………………., amb DNI núm. …………………….
en nom i representació de l’empresa …………………………………………………………
domiciliada a …………………………………………………………………………………….
amb NIF núm. …..………………………………….……………………………………………
gestor d’enderrocs i residus de la construcció, com a titular de la instal·lació
controlada
situada
a
……….
…………………………………………………………………………..…….
codi
del
gestor……………………………………………………………………………………
CONVENEN
1. Que en compliment del que preveu el Decret 201/1994, de 26 de juliol, el
promotor/constructor, com a productor/posseïdor dels residus de construcció
produïts per causa de l’obra esmentada presentarà a l’Ajuntament de Roses
l’oportú projecte tècnic d’enderrocament, excavació o construcció, avaluant
els volums i característiques dels residus que s’hi produiran.
2. Que pel present contracte es compromet a lliurar aquests residus a la
instal·lació abans esmentada i a abonar els costos de gestió al gestor titular.
Aquest contracte acompanyarà obligatòriament el projecte tècnic.
3. Que el gestor es compromet a admetre’ls i a fer les operacions d’aprofitament
i disposició del rebuig d’acord amb la normativa vigent, i a emetre al
productor/posseïdor les corresponents factures pels cobraments realitzats.
4. D’acord amb el Decret 161/2001, de 21 de juny, de modificació del Decret
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció, el sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’Ajuntament, en el
termini d’un mes a comptar des de la finalització de l’obra, un certificat del
gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats; i el gestor dels residus
es compromet a emetre el corresponent certificat referent a la quantitat i tipus
de residus lliurats, un cop acabada l’obra, i lliurar-lo al titular de la llicència.
I en prova de conformitat a tot el que s’ha expressat, signen aquest contracte per
duplicat.
El productor/posseïdor

El gestor

