
COMÚ D'ORDINO

Sol·licitud d'instal·lació d'una grua

1. Persona que sol·licita

Representant legal:

Nom de la persona de contacte: Telèfon/fax:
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Entitat bancària i sucursal: Núm.compte:

Nom i cognoms o raó social:

Núm. d'identificació:

Carrer:

Edifici:

Núm:

Telèfon/fax:

Porta:Pis:Escala:Bloc:

Població:

E-mail:

Cp:

2. Emplaçament i característiques

Superfície de la via pública a ocupar:                                   m2

Termini de permanència:

Nom de l'obra:

Resolució de l'obra:

Ordino,                 d                                            del
Signatura de la persona que sol·licita

3. Data i signatura



Legislació aplicable

• Pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP) de l’11 de novembre de 2019, publicat al BOPA núm. 100, any 2019, del 20 de novembre de
2019
• Ordinació tributària vigent a la Parròquia d'Ordino
• Ordinació de preus públics vigent a la Parròquia d'Ordino
• Als efectes del que preveu la Llei 15/2006, de protecció de dades de caràcter personal, del 18 de desembre, s'informa que les dades que ens
faciliteu s'incorporaran al fitxer informatitzat del Comú d'Ordino, titular i responsable del mateix; que prendrà mesures necessàries per garantir-
ne la seguretat i la confidencialitat. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, certificació, oposició i supressió, sempre que la legislació vigent
no disposi el contrari a l'adreça de correu electrònic tramits @ordino.ad o bé directament al servei de tràmits de l'edifici administratiu del Comú,
la Placeta, núm. 1, Ordino.

Informació complementària

Si la persona que sol·licita actua en nom d'una societat, ha de ser-ne càrrec representatiu o tenir poders inscrits o  no, al Registre de Societats,
o estar facultat en una certificació de la junta signada pel president i el secretari de la societat.
Si la persona que sol·licita actua en representació d'una altra persona, ha de presentar poders que l'autoritzen a efectuar aquest tràmit.
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Descripció/esquema emplaçament de la grua

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud

Plànol d'implantació de la grua (especificant radis, diàmetres i girs corresponents), 3 còpies.
Model, marca, matrícula, alçada i longitud de la grua
Plànol de situació de la finca  sobre la cartografia oficial d'Andorra a l'escala disponible (1:500 o 1:1000), 4 còpies.

* Els plànols també s'han de presentar en suport informàtic, preferiblement en format autocad
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