
AJUNTAMENT DE/D’: 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D’USOS I 
OBRES PROVISIONALS 

Segell registre d’entrada 

NÚM. D’EXPEDIENT D’OBRA 
NÚM. D’EXPEDIENT/S 

 DADES DE L’INTERESSAT: Notificació per: Telèfon E-mail

Nom: Cognoms: DNI: 

Domicili: CP: Localitat: 

Telèfon: Fax: E-mail:

DADES DEL CONSTRUCTOR: Notificació per: Telèfon E-mail

Nom: Cognoms: DNI: 

Domicili: CP: Localitat: 

Telèfon: Fax: E-mail:

DADES DE LA LLICÈNCIA QUE SE SOL·LICITA: 

Descripció de l’actuació: 

Situació de la finca............................. : 

Referència  cadastral  ............................. : 

Núm. de llicència (instal·lació de grua) ...... 

Pressupost d’execució material ...... : 

DADES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA: 
DIRECCIÓ TÈCNICA 1 DIRECCIÓ TÈCNICA 2 

Titulació: Titulació: 

Nom i cognoms: Nom i cognoms: 

DNI: Núm. Col·legiat: DNI: Núm. Col·legiat: 

Telèfon: E-mail: Telèfon: E-mail:

Signatura de la Direcció Tècnica 1 Signatura de la Direcció Tècnica 2 

TIPUS DE LLICÈNCIA SOL·LICITADA: 
Ús provisional (sense obra) 

Ús provisional amb obra (Indiqueu el tipus d’obra) 

Instal·lació de grua 

, de/d’ 

Signatura del sol·licitant/representant 

de 

Sr/a. alcalde/-essa de l’Ajuntament de/d’: 
L’Ajuntament garanteix l’ús confidencial de les dades referides segons els termes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 
Una vegada facilitades les dades anteriors, els interessats tindran dret d’accedir-ne, rectificar-les i cancel·lar-les, tot presentant la sol·licitud a l’Ajuntament corresponent. 

AJUNTAMENT D'ANTELLA



DOCUMENTS QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD: 

Les sol·licituds de llicència d’usos i obres provisionals s’acompanyaran de la documentació exigida per aquesta 
ordenança per a l’ús o obra de què es tracte i, a més a més, de la documentació següent: 

- Compromís davant del fedatari públic de demolir o eradicar l’ús de la instal·lació o obra autoritzada i, si
escau, de desmuntar-les, si l’ajuntament així ho requereix, per venciment de les condicions o del termini
establerts en la llicència o per raons d’interés general, i amb renúncia a qualsevol indemnització, que haurà
de fer-se constar al Registre de la Propietat abans d’iniciar l’obra o utilitzar la instal·lació.

- Alta de cens model 036/037 AEAT (Agència Estatal d’Administració Tributària).

Les sol·licituds de llicència provisional d’instal·lació de grua per a l’execució d’obres s’acompanyarà de la 
documentació següent: 

- Plànol de l’emplaçament, a escala mínima 1:500, en el qual s’indique la ubicació exacta dins de la parcel·la,
l’agranament de la ploma, l’àrea sobre la qual vola a la via pública, si escau, i les mesures  de seguretat que
cal adoptar en el cas que es pretenga ocupar la via pública, subscrits pel tècnic redactor del projecte
d’instal·lació de la grua.

- Autorització d’instal·lació de la grua per part de l’organisme autonòmic competent.

En cas que siga necessari l’ús d’una bastida a la via pública, se sol·licitarà la llicència provisional per a fer-ne la 
instal·lació, tot aportant la  documentació següent: 

- Documentació tècnica per exemplar duplicat (un en paper i un altre en suport informàtic) en la qual es
descriga la instal·lació i estinguen en compte les mesures de seguretat que cal adoptar, incloses les de
seguretat viària, així com el compliment de les normes d’accessibilitat al medi urbà, que inclourà:

o Memòria descriptiva de les característiques de la instal·lació.
o Plànols de la situació i l’emplaçament (el qual inclourà l’entorn immediat).
o Plànols de la planta, l’alçat i la secció de la instal·lació.
o Pressupost.
o Estudi bàsic de seguretat i salut.

Així mateix, el particular es declara assabentat de la comunicació següent, una vegada s’ha presentat la sol·licitud al Registre 
General d’Entrada de l’Ajuntament: 

COMUNICACIÓ ALS INTERESSATS: 

En compliment del que disposa l’art. 42.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
Procediment Administratiu Comú (Llei 30/1992) li comuniquem que el termini establert per a la tramitació 
d’aquest expedient és d’UN MES i que el silenci administratiu produeix efectes negatius d’acord amb 
l’article223 de la Llei5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge 
(LOTUP). El còmput del termini esmentat quedarà suspés en els casos previstos per l’art. 42.5 de la Llei 
assenyalada, com l’esmena de deficiències o la petició d’informes preceptius i determinants de la resolució. 

Per a informar-se de l’estat de tramitació de la seua sol·licitud pot dirigir-se al Servei d’Urbanisme de 
l’Ajuntament. 

, de/d’  de 

Firma del sol·licitant/representant 
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