LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
NÚMERO D’EXPEDIENT

SOL·LICITUD
INSTAL·LACIÓ DE GRUA

Imprimir

DADES DEL SOL·LICITANT
Nom /raó social del sol·licitant/promotor ______________________________________________________
N.I.F _________________
Adreça ________________________________________________________________________________
Codi postal

_______________

Població __________________________________________________

Telèfons _________________________________________________________

Fax _______________

Correu electrònic_____________________________

DADES DEL REPRESENTANT
Nom /raó social del representant

__________________________________________________________

N.I.F _________________
Adreça ________________________________________________________________________________
Codi postal

_______________

Població __________________________________________________

Telèfons _________________________________________________________

Fax _______________

Correu electrònic_____________________________

DADES DE L’IMMOBLE
Ocupació de via pública:
SI
NO
3
2
Dies.................... i m /m /m:.................... i Número contenidors.......................

Expedient de l’obra:________________________________________________________
Emplaçament de l’obra: ___________________________________________________

Vilablareix,

de

del 20

L’interessat,

IL.LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE VILABLAREIX
Les dades que ens facilita s’incorporaran a un fitxer creat per l’Ajuntament de Vilablareix per a la gestió de
sol·licituds de realització d’activitats que requereixin llicència d’obra. No seran comunicades o cedides sense
el seu consentiment previ, excepte en els casos previstos legalment. En qualsevol moment vostè pot exercir
els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació tot adreçant-se a l’Alcalde-President de l’Ajuntament.

SERVEIS TÈCNICS

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:
1 còpia Format digital
2 còpies Format paper

- Plànol de situació o emplaçament, Escala mínima 1:500
- Plànol d’emplaçament de la grua amb relació a la finca on es realitza l’obra, i les confrontants,
i s’hi ha d’indicar l’alçada màxima de la grua, la posició del contrapès, de les àrees
d’escombratge de la ploma i del carro, així com de l’alçada de les edificacions i de les
instal·lacions existents a la zona d’escombratge. Si s’ha d’instal·lar a la via pública, s’ha
d’indicar l’espai que ha d’ocupar la base, així com el pas de vianants que s’ha d’habilitar i les
mesures de seguretat. Aquest plànol ha d’estar signat pel facultatiu competent.
- Projecte instal·lació i muntatge de la grua, inclòs el de seguretat, amb document visat pel
col·legi oficial corresponent i expedit pel tècnic competent, amb assumeix de la direcció tècnica
de l’execució de l’obra.
- Contracte de manteniment una vegada estigui instal·lada la grua.
- Assegurança a nom de l’empresa instal·ladora per una quantitat suficient per cobrir els riscos
que puguin derivar-se de la instal·lació.
- Assegurança vigent del titular de la llicència d’instal·lació que explícitament inclogui la
cobertura del risc per a la utilització de maquinària i equipaments.( Per acreditar les
assegurances cal aportar la còpia de la pòlissa i el rebut acreditatiu d’estar al corrent del
pagament).
Posteriorment al muntatge cal aportar la fotocòpia, degudament segellada del GR.1 presentat
al Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya.

ALTRES(especificar).......................................................................................................................
...........
.........................................................................................................................................................
............

En el moment de presentar la sol·licitud cal abonar una bestreta de
45,00.-€, que es descomptarà de la llicència definitiva.

