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DADES DE LA COMUNICACIÓ (MUNTATGE DE TORRE GRUA)
Emplaçament de la torre grua

La torre grua s’instal·larà a
 Interior del solar
o Via pública

Llicència d’obres en la qual s’empara la comunicació

Documentació
que s’acompanya.








o
o

Sant Carles de la Ràpita,

Projecte d’instal·lació de torre grua subscrit per tècnic/a competent.
Rebut acreditatiu del pagament de les taxes corresponents.
Justificant que acrediti l’assegurança de responsabilitat civil de la torre grua.
Assumeix de la direcció tècnica de la instal·lació i manteniment de la torre grua.
Certificat favorable i degudament segellat per part d’una Entitat d’Inspecció i Control (EIC)
de la inspecció efectuada a la grua desmuntada.
Còpia de la sol·licitud de la llicència d’obres.
Justificació subscrita pel tècnic/a director/a, si escau, de la inviabilitat d’instal·lació de la
torre grua a l’interior del solar on s’efectua l’obra.
Termini previst per la permanència de la torre grua.

de

de

Firma del/la sol·licitant

DEPARTAMENT D’URBANISME DE L’AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer
automatitzat per a per tal de donar servei i resposta a la sol·licitud que ha presentat. El responsable del fitxer és l’AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA i podrà
dirigir-se a la Plaça Carles III, núm. 13 per exercir el seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals.

