Registre d’entrada LLIC

Nº Exp.:

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER INSTAL·LAR GRUA-TORRE
*DADES DEL TITULAR
Noms i cognoms:
Adreça:
CP:
Adreça electrònic:

NIF:
Població:
Telèfon:

REPRESENTANT
Nom i cognoms:
Adreça:
CP:
Adreça electrònica:

NIF:
Població:
Telèfon:

*DADES DE L’OBRA
Descripció de l’obra:
Adreça de l’obra:
Expedient relacionat de llicència d’obres núm:
S’ha presentat la documentació a l’Ajuntament per l’autorització de Servitud Aeronàutica (AESA):
Les obres impliquen afectació i/o ocupació a via pública:

Si  No 

Si  No 

(En cas afirmatiu demaneu la llicència d’ocupació de la via pública al departament de serveis viaris)

DOCUMENTACIÓ








Fotocòpia del NIF o CIF
Rebut del IBI de l’edifici o solar objecte de la llicència
Autoliquidació
Full d’assumeix visat del tècnic competent
Projecte visat del muntatge i instal·lació de la grua
Certificat d’EIC a efectes de la tramitació de la llicència municipal
Còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil (300.500€)

Un cop instal·lada caldrà aportar la següent documentació:
1. Certificat final de instal·lació, signat pel tècnic i visat pel seu Col·legi Professional.
2. Models GR-1 (autorització) i GR-2 (final de instal·lació), degudament diligenciats i segellats per una Entitat
d’Inspecció i Control.
SIGNATURA de la persona sol·licitant/representant
El termini de la resolució serà de dos mesos, en cas de que no es resolgui en aquest termini
el silenci es considerarà com a positiu. Queden exceptuats els procediments d’exercici del dret de
petició a que es refereix l’article 29 de la constitució, aquells l’estimació dels quals tingués com a
conseqüència que es transfereixin al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic o al
servei públic, així com els procediments d’impugnació d’actes i disposicions, en què el silenci
tindrà efecte desestimatori.
Així mateix, en cap cas s’entendran adquirides per silenci administratiu les llicències que estiguin
en contra de la legislació o del planejament urbanístic, d’acord amb el que estableixen els articles
188.2 i 5.2 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost.
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DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER LA INSTAL·LACIÓ GRUA –TORRE
1.
2.
3.
4.

Projecte visat i signat per la propietat
Full d’assumeix visat de tècnic competent
Certificat de l’EIC a efectes de la tramitació de la llicència municipal.
Còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil (300.500€)

Per a obtenir la llicència caldrà tenir l’autorització de Servitud Aèria que atorga la Agencia Estatal de Seguridad Aerea
(AESA), òrgan depenent del Ministerio de Fomento.
Per a fer aquesta tramitació cal presentar a l’Ajuntament la següent documentació addicional:
5.
6.
7.

Omplir l’imprès de sol·licitud normalitzat. Es pot obtenir a l’adreça de correu electrònic
http://www.seguridadaerea.gob.es/media/4257990/f_ap_ssaa_ld.pdf
Plànol de situació i emplaçament a escala, indicant la forma en planta i orientació de la construcció
Plànols de planta i alçat.

Tota la documentació aportada amb el formulari de sol·licitud caldrà presentar-lo en forma digital (DWG o PDF) amb
un CD i amb paper com a màxim en format DIN-A3.
Una vegada mundada la grua, cal aporta la següent documentació:
1.
2.

Certificat final de instal·lació signat pel tècnic i visat pel seu Col·legi professional.
Models GR-1 (autorització) i Gr-2 (final d instal·lació), degudament diligenciats i segellats per una Entitat
d’Inspecció i Control.

Pl. Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

