AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragonès)
D. ____________________________, D.N.I. o N.I.F. _______________ amb domicili a efectes de
notificacions a ________________, C./ Av. / Pl. _______________ , núm. _______, pis ______, porta
_____,
C.P.
________,
Telf.
______________mòbil___________________adreça
electrònica__________________________________________________________________

EXPOSA
Que per a la realització de les obres de __________________________, requereix d'instal·lar una grua
torre desmuntable a _____________________________________, amb Exp. d'Obres núm.
________________,
Per tot el qual,

DEMANA
Que sigui admesa la present petició i previs els tràmits que corresponguin, em sigui conferida llicència
per a la instal·lació de la dita grua torres desmuntable.
La posada en funcionament la farà prèvia comunicació a l'Ajuntament, adjuntant certificat de la casa
instal·ladora subscrit per tècnic titulat, acreditatiu del compliment de les condicions de la norma UNE
58-101-80, part II, i que s'ha fet entrega de la grua a l'usuari després de comprovar en d'aquest el
correcte funcionament de llurs dispositius de seguretat.
DOCUMENTACIÓ QUE ACOMPANYA:
1.- Projecte tècnic amb els requisits exigits per la Instrucció Tècnica Complementària MIEAEM2.
2.- Certificat de la casa instal·ladora subscrit per tècnic titulat, acreditatiu del perfecte estat
dels elements de la grua a instal·lar i de l'assumpció de la responsabilitat del seu muntatge fins
a deixar-la en perfecte estat de funcionament.
3.- Assegurança de responsabilitat civil per import mínim de 300.507 Euros

___________________, a ____ de ________________ de 20

En compliment del que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal
(LOPD), L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS, l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcionin mitjançant l’ emplenament de
qualsevol instància de registre, es recolliran en els fitxers el responsable dels quals és l’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS. Vostè podrà exercir
els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament d’aquestes dades, en els termes establerts a la LOPD, o bé adreçantse a les nostres oficines a l’Avinguda Catalunya, número 8.
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