SOL·LICITUD LLICÈNCIA
INSTAL·LACIÓ GRUA - TORRE

Nom i Cognoms
Adreça
Població
Telèfon
DNI
Adreça
d’instal·lació
Polígon:

Parcel·la:

SOL·LICITA:

Tramitació llicència d’instal·lació de grua.

DOCUMENTACIÓ APORTADA:

Plànol de situació i d'ubicació de la grua en relació a la finca de l'obra i finques
immediates.
Indicació de la base d'assentament, alçada màxima, posició del contrapès, àrea
d'influència del braç i altura de les edificacions i instal·lacions al seu abast.
Certificació de la casa instal·ladora, subscrita per tècnic competent, acreditativa del
perfecte estat dels elements de la grua, fent constar les càrregues màximes, en les
posicions més desfavorables, que puguin ser transportades en els diferents supòsits
d'ús que es prevegin.
Assumpció per I'instal.lador de la responsabilitat fins a deixar-la en condicions de
funcionament.
Document expedit i visat per tècnic competent, acreditatiu que assumeix ei control
del funcionament i la seguretat de la grua.
Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil mínima segons la normativa vigent
pels danys de qualsevol classe que pugui produir el funcionament de la grua durant
l'estada a ('obra.
Document diligenciat i segellat per una entitat d'inspecció i control.
L'altra documentació que pugui establir la normativa específica aplicable.

Riudarenes,
Signatura del sol·licitant

de 2008

Sr. Alcalde-president de l’Ajuntament de Riudarenes

INSTAL·LACIÓ
GRUA - TORRE

RELACIÓ DE DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA TRAMITACIÓ DE
L’EXPEDIENT

Plànol de situació i d'ubicació de la grua en relació a la finca de l'obra i finques
immediates.
Indicació de la base d'assentament, alçada màxima, posició del contrapès, àrea
d'influència del braç i altura de les edificacions i instal·lacions al seu abast.
Certificació de la casa instal·ladora, subscrita per tècnic competent, acreditativa del
perfecte estat dels elements de la grua, fent constar les càrregues màximes, en les
posicions més desfavorables, que puguin ser transportades en els diferents supòsits
d'ús que es prevegin.
Assumpció per I'instal.lador de la responsabilitat fins a deixar-la en condicions de
funcionament.
Document expedit i visat per tècnic competent, acreditatiu que assumeix ei control
del funcionament i la seguretat de la grua.
Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil mínima segons la normativa vigent
pels danys de qualsevol classe que pugui produir el funcionament de la grua durant
l'estada a ('obra.
Document diligenciat i segellat per una entitat d'inspecció i control.
L'altra documentació que pugui establir la normativa específica aplicable.

L’Ajuntament de Riudarenes, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades subministrades
en aquest formulari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat titularitat de
l’Ajuntament, que serà processat exclusivament per a la finalitat de <GESTIÓ
EXPEDIENTS AJUNTAMENT> i autoritza la cessió de les dades quan sigui imprescindible
per al compliment de la prestació o servei sol·licitat. Aquest fitxer serà tractat amb el grau
de protecció adequat segons el Reial decret 994/1999, de 11 de juny, prenent-se les
mesures de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés
no autoritzat per part de tercers.
Finalment, l'interessat podrà exercir els seus drets d'oposició, accés, rectificació i
cancel·lació en compliment de l'establert en la LOPD, a les Oficines Municipals –
Departament d’Atenció a l’interessat en matèria de Protecció de Dades de l’Ajuntament
de Riudarenes, a Plaça de la Vila, 8 - 17421-Riudarenes (Girona), d'acord als models de
sol·licitud vigents.

