SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’INSTAL·LACIÓ DE GRUA
______________ NIF ___________________

Promotor
Domicili

Telèfon

Població

CP

Domicili a efectes de notificacions

DADES DE L’OBRA

Emplaçament obra
Núm. expedient d’obra

______________

Model

________________________________________________________________

Rae ______________________________________________________________________________________
Núm. fabricació _____________________________________________________________________________

ALTRES AGENTS QUE INTERVENEN EN L’OBRA

DNI/NIF

Arquitecte/Enginyer

Telèfon

El sotasignat SOL·LICITA la llicència d’instal·lació de grua.
Signatura:

Rubí,

d

de 20

Les dades personals que vostè ens proporcioni seran sotmeses a un tractament automatitzat, de caràcter confidencial, en un fitxer creat per l’AJUNTAMENT DE RUBÍ, amb conformitat dels
termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, amb la finalitat de tramitar les llicències d’instal·lació de grues. Vostè podrà revocar el
consentiment atorgat en qualsevol moment, així com exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint un escrit al
Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC), c. Plaça Pere Aguilera, 1, 08191 Rubí.
Tots aquests termes amb el compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/99, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal

DOCUMENTACIÓ PER A LA SOL·LICITUD DE LA LLICÈNCIA D’INSTAL·LACIÓ DE GRUES

Documentació que s’ha de presentar
Aquest imprès de sol·licitud de llicència de grua per duplicat.
Còpia de l’escriptura de constitució de la societat i dels poders del representant legal de la mateixa
Fotocòpia de la pòlissa de Responsabilitat Civil on quedi inclosa la grua torre, i últim rebut de pagament
Projecte tècnic de la instal·lació de la grua torre, segons ITC-MIE-AEM2
Assumeix del tècnic, degudament signat i visat pel corresponent Col·legi Oficial
Certificat a efectes de tramitació de la Llicència Municipal, emès per l’Entitat d’Inspecció i Control
1

Justificant de pagament de la taxa municipal, segons Ordenança Fiscal vigent .
1

Autoliquidació generada i lliurada per l'oficina de la Diputació de Barcelona: C/Pau Claris, 38 (Rubí) Tf. 934729116.

El primer pas per sol·licitar una llicència serà dirigir-se a l'Oficina de recaptació de la Diputació de Barcelona a recollir l'autoliquidació de la taxa
corresponent. Un cop s'hagi liquidat la taxa a l'entitat bancària, es podrà iniciar el tràmit presentant la documentació necessària a qualssevol
de les oficines d'Atenció al Ciutadà o Finestreta única Empresarial de l'Ajuntament de Rubí.

Les dades personals que vostè ens proporcioni seran sotmeses a un tractament automatitzat, de caràcter confidencial, en un fitxer creat per l’AJUNTAMENT DE RUBÍ, amb conformitat dels
termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, amb la finalitat de tramitar les llicències d’instal·lació de grues. Vostè podrà revocar el
consentiment atorgat en qualsevol moment, així com exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint un escrit al
Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC), c. Plaça Pere Aguilera, 1, 08191 Rubí.
Tots aquests termes amb el compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/99, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal

