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Llicència per instal·lació de grua
El sotasignant formula instància adreçada a l’Il·lm. Sr. Alcalde de Llançà, en els següents termes:
REPRESENTANT
NOM I COGNOMS

DNI

DOMICILI

TEL.

LOCALITAT

CP

EMAIL

ENTITAT O ASSOCIACIÓ
NOM I COGNOMS

DNI

DOMICILI

TEL.

LOCALITAT

CP

EMAIL

COMUNICACIÓ TELEMÀTICA (Obligatòria per persones jurídiques, professionals i comunitats de propietaris)
Vull rebre comunicacions per correu electrònic

Sí
No

Indicar adreça de correu electrònic

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
Emplaçament:
Vol de pluma sobre via pública:

m

Instal·lador de la grua:

Superfície de la base ocupació via pública:

m

Promotor de l’obra:

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR
Pel MUNTATGE de la grua (marcar les caselles)
Projecte específic de la instal·lació de la grua signat pel tècnic titulat responsable i visat.
Contracte de manteniment.
Certificat de no afectació de linies elèctriques.
Pòlissa d’assegurances amb cobertura total durant el seu funcionament i estada a l’obra per un import de 300.000 €.
Acta d’inspecció de la grua desmuntada efectuada per una EiC (amb resultat favorable).

Pel FUNCIONAMENT de la grua (marcar les caselles)
Models GR1-GR2-GR3 per grues de Classe 2
El GR1 signat per tècnic acreditat d’una EiC

Models GR1-GR3-GR4 per grues de Classe 1
El GR2 i GR4 visats pel Col·legi Oficial

SOL·LICITA:
Em sigui concedida la llicència d’obres sol·licitada.
Llançà,		

de		

de 20

Signatura

La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer informàtic de l’Ajuntament de Llançà. Així mateix, aquestes dades són
objecte de protecció d’acord amb les disposicions del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679). Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i limitació al tractament, i portabilitat de les dades, adreçant-vos personalment a l’Ajuntament de Llançà o mitjançant l’adreça de correu rgpd@llanca.cat indicant clarament quin o
quins drets voleu exercir.

