Sol·licitud de llicència d'instal·lació d'una grua

Dades de l'interessat/ada
Cognoms, Nom / Raó Social (*)

DNI / NIE / Passaport / CIF (*)

Adreça (*)

Data naixement

/
Població (*)

Província / País (*) (1)

CP (*)

/

Sexe
Home

Telèfon (*)

Correu electrònic (*)

Dona

Tipus de Notificació (2) (*)
Personal

Telemàtica

Dades de la persona representant
Cognoms, Nom

DNI / NIE / Passaport

Dades de l’actuació
Ubicació (*)

Expedient d’obres relacionat (*)

Tipus de grua (*)

Es realitzarà ocupació de via pública (3) (*)
Sí

No

Documents que s'adjunten (en cas de no adjuntar tota la documentació requerida no es podrà iniciar el tràmit)
Els documents a aportar per a la instal·lació de grua torre autodesplegable amb moment nominal comprés entre 15 kN.m
i 170 kN.m.
DNI, NIE o passaport originals, per facilitar la identificació de l'interessat
Fitxa tècnica de la grua
Declaració “CE” de conformitat o certificat de fabricació.
Plànols de situació i d’emplaçament.
Document de lliurament de lagrua signat per l’empresainstal·ladora i l’usuari.
Contracte de conservació amb empresa autoritzada per a tot el temps de permanència de la grua enl’emplaçament.
Documentació a presentar un cop obtinguda la llicència, muntada la grua i abans de la posada en marxa:
Certificat d’instal·lació de la grua (modeloficial aprovat pel RD 836/2003, de 27 de juny)
Valoració econòmica de la inversió, relació de factures i documentació acreditativa del pagament
INS135 v01(18)

Documentació a presentar per a l’obtenció de la llicència d’instal·lació d’un altre tipus de grua
DNI, NIE o passaport originals, per facilitar la identificació de l'interessat
2 còpies visades del projecte(4).
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Estudi de seguretat i salut.
Certificat actualitzat, on s'expliciti que la grua reuneix les condicions tècniques de seguretat per a la seva instal·lació,
Nomenament director/a de l’execució d’obra
Documentació a presentar un cop obtinguda la llicència, muntada la grua i abans de la posada en marxa:
Certificat visat i signat pel tècnic/a director/a que ha dirigit el muntatge (5)
Còpia de l'autorització del Departament d'indústria.
En el cas de sol·licitud mitjançant un representant:
Document identificatiu del representant (DNI, NIE, passaport o permís de residència) (si s'escau)
Document acreditatiu representació (si s'escau)
D'acord al Nou Reglament General de Protecció de Dades, o "RGPD" (reglament UE 2016/679), el responsable de recopilar i tractar les seves dades és
l'Ajuntament d'Amposta, Pl. de l'Ajuntament 3-4, 43870-Amposta. La finalitat és la de poder prestar els serveis i gestió dels tràmits municipals. Les
dades no es cediran a tercers, excepte obligació legal. Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un
escrit adreçat l’Ajuntament d'Amposta, o per email a ajuntament@amposta.cat. La inexactitud, falsedat o omissió en les dades, o la no presentació
d'aquesta, determinen la impossibilitat d'exercir l'activitat afectada des del moment en què se'n tingui constància, sense perjudici de les
responsabilitats que puguin derivar-se, (article 38 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions)
Per a més informació pot consultar la nostra nova política de privacitat (http://www.amposta.cat/politica-de-privacitat).
Dono el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la finalitat esmentada

Data sol·licitud (dd/mm/aaaa) (*)

/

Lloc (*)

Signatura de la persona sol·licitant (*)

/
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(*) Camps d'entrada obligatòria
(1) Província/País: Indicar el país només en el cas d'adreces ubicades a fora d'Espanya. Per a la resta indicar la província.
(2) Notificació Electrònica: Preferiblement, s’utilitzarà la notificació electrònica per a les persones físiques. Les persones jurídiques
estan obligades a rebre les notificacions electrònicament d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
(3) Ocupació de via pública: En cas afirmatiu s’haurà de sol·licitar el permís corresponent
(4) Continguts mínims del projecte:
-Plànol d’emplaçament amb radi de gir de la grua i la seva relació amb els edificis veïns.
-Ocupació de via pública que es fa, grafiant els tancaments i acotant els espais de pas per a vianants i vehicles, així com la
senyalització envers a aquests.
-Especificar la llicència d'edificació a la que la instal·lació donarà servei.
-Justificar el compliment de les disposicions legals de compliment obligatori, senyalades a l’últim apartat
(5) Certificat: on s'expliciti que la instal·lació esmentada s'ha acabat correctament, que s'ajusta al projecte amb el que s'ha obtingut la
llicència, que compleix amb la Normativa vigent i que s'han fet i superat les proves prèvies de funcionament.
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