Sol·licitud de llicència per a la instal·lació de grua o altres elements elevadors
Dades del sol·licitant
NOM I COGNOMS:
ADREÇA:
MUNICIPI:

CP:

TELÈFON:

DNI/NIF:

Adreça de notificació (omplir només si és diferent a l’anterior):

Dades del representant
NOM I COGNOMS:
ADREÇA:
MUNICIPI:

CP:

TELÈFON:

DNI/NIF:

Adreça de notificació (omplir només si és diferent a l’anterior):

Dades de l’obra
Descripció de l’obra:
Emplaçament:
Exp. llic. obra associada:
Pressupost instal·lació (€):
Tècnic responsable:
Dades de l’empresa instal·ladora
Nom i cognoms/raó social:
Adreça:
Telèfon:
DNI/NIF:

Població (CP):
Signatura:

Documentació necessària que es presenta:
Projecte tècnic amb plànol de situació i ubicació (2 exemplars)
Assumeix del tècnic competent, acreditatiu del correcte funcionament i seguretat de la grua
mentre aquesta romangui a l’obra (muntatge, funcionament i desmuntatge de la grua)
Certificat segellat per l’Entitat d’Inspecció i Control que acrediti que la grua desmuntada ha passat
favorablement la corresponent inspecció i es troba en condicions de ser muntada a l’emplaçament
que s’indica
Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil mínima segons la normativa vigent pels danys de
qualsevol classe que pugui produir el muntatge, funcionament i desmuntatge de la grua.
Comprovant pagament autoliquidació taxes i ICIO
Altra documentació:

Documentació necessària que no es presenta:
Projecte tècnic amb plànol de situació i ubicació (2 exemplars)
Assumeix del tècnic competent, acreditatiu del correcte funcionament i seguretat de la grua
mentre aquesta romangui a l’obra (muntatge, funcionament i desmuntatge de la grua)
Certificat segellat per l’Entitat d’Inspecció i Control que acrediti que la grua desmuntada ha passat
favorablement la corresponent inspecció i es troba en condicions de ser muntada a l’emplaçament
que s’indica
Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil mínima segons la normativa vigent pels danys de
qualsevol classe que pugui produir muntatge, funcionament i desmuntatge de la grua.
Comprovant pagament autoliquidació taxes i ICIO
Altra documentació:

En el cas que la persona interessada no presenti la documentació que figura com a
necessària en aquesta sol·licitud en el termini màxim de 10 dies, segons el que disposa
l’article 79.d) del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny, i en concordança amb el que estableixen els articles 42
i 71 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, de 26 de novembre de 1992, es considerà que desisteix de la seva
sol·licitud i s’arxivarà l’expedient sense cap altre tràmit.
Signatura del funcionari o
empleat/ada municipal

Signatura de la persona
interessada

La persona que subscriu AUTORITZA expressament als serveis municipals per entrar a
totes les dependències de l’edifici en obres, a fi d’inspeccionar-lo; DECLARA sota la seva
responsabilitat que són certes les dades ressenyades i SOL·LICITA que li sigui concedida la
llicència urbanística preceptiva.

(Lloc, data)
Peralada,
(Signatura de la persona
que fa la sol·licitud)

AJUNTAMENT DE PERALADA
Les dades de contacte que s’han indicat seran les vies de comunicació que s’utilitzaran.
Les vostres dades personals s’incorporaran als fitxers automatitzats de l’Ajuntament de Peralada. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa
adreçada a l’Ajuntament de Peralada, pl. Gran, 7 (972 53 80 06).

