Sol·licitud Ocupació Via Pública
DADES PERSONALS

Nom i Cognom

DNI

Representant

DNI

A EFECTES DE NOTIFICACIÓ
Adreça (n.º, planta, pis)
C.P.

Localitat

Província

Tel

Correu Electronic

EXPOSICIÓ
Necessite l’ocupació de la via publica per:

SOL·LICITE
Autorització municipal per instal·lació i funcionament de grua, de les característiques indicades a
la documentació adjunta:
Data Inici:
Horari, de:
En front

h fins:

Data Fi:
h

M2 estimats de ocupació

Firma:

Data:
Les dades de caràcter personal que conté l’imprès podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per l’Ajuntament de
Favara, com a titular responsable del fitxer, en l’ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seues
competències. Així mateix, se l’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot
això de conformitat amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13de desembre, de Protecció de Dades d
Caràcter Personal(BOE núm. 298, de 14 de desembre)
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Sol·licitud Ocupació Via Pública

General:
1. Plànol d’ocupació de l’element
2. Justificant de responsabilitat civil
3. Certificat d’homologació de l’element
Bastiment:
1. Plànol de planta viària que es projecta ocupar amb la instal·lació, amb acotament de vorera i
calçada, amb indicació de l’edifici sobre el que es situa
2. Plànol de detall fixat a al façana, visera protectora plataforma i malla anti-caiguda de objectes
3. Memòria descriptiva o informe tècnic d’instal·lació
Grua:
1. Plànol de planta assenyalant el radi de gir
2. Certificat del bon funcionament de la grua, emès per l’empresa instal·ladora
3. Certificat que acredita la seguretat del muntatge, firmat per un tècnic competent i visat pel
col·legi professional
Vallat de protecció:
1. Certificat de seguretat del vallat, firmat per un tècnic competent i visat pel col·legi corresponent
Costes: Segons article 5.1 de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per ocupació d domini
públic
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