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FULL INFORMATIU 

DOCUMENTACIÓ PER SOL.LICITAR LLICÈNCIA D’INSTAL.LAC IÓ DE GRUES 
 
 
 
� Full de sol·licitud (per duplicat). 
� Fotocòpia del D.N.I. o C.I.F. (o exhibició de l’original). 
� Plànol d’emplaçament a escala no inferior a 1:500,  amb indicació de la finca. 
� Projecte tècnic (per duplicat), redactat per tècnic competent,  amb indicació de: 

a) La superfície que ocuparà la base de la grua. 
b) L'exacta ubicació prevista en relació a la pròpia obra al servei de la qual s'instal·la i 

respecte de les finques o edificacions veïnes i de la via  pública. 
c) Indicació de la seva alçada màxima. 
d) Indicació de la posició del contrapès i de les àrees de recorregut de l'escombrat de 

la ploma i del carro del qual es pengi el ganxo. 
e) Indicació de l'alçada de les edificacions i instal·lacions existents en la zona de 

l'escombrat. 
� Original o fotocòpia compulsada del certificat segellat per l’Entitat d’Inspecció i Control que 

acrediti que la grua desmuntada ha passat favorablement la corresponent inspecció i es 
troba en condicions de ser muntada a l’emplaçament de la sol·licitud de llicència. 

� Full d’assumpció, del control del correcte funcionament i la seguretat de la grua mentre 
aquesta romangui a l'obra: durant el muntatge, funcionament i desmuntatge de la grua. 

� Estudi bàsic de seguretat i salut en la construcció. 
� Declaració responsable del tècnic professional competent (excepte si es presenta la 

documentació visada) 
� Original o fotocòpia compulsada de la pòlissa assegurança amb cobertura de la 

responsabilitat civil (RC) mínima de 300.000 €, que pugui produir el funcionament de la 
grua i la seva permanència a l'obra. La pòlissa ha d’identificar la grua (marca, model i 
número RAE). 

� Si l’emplaçament de la instal·lació de la grua està dins l’àmbit afectat per servituds 
aeronàutiques, cal presentar, a part, mitjançant instància normalitzada (S-INF T245), 
sol·licitud d’autorització de servituds aeronàutiques d’AESA,  aportant la següent 
documentació, en format digital: www.seguridadaerea.es 

a) Plànol de situació a escala, on es reflecteixi la forma en planta i orientació de la 
instal·lació o construcció respecte de l’Aeroport. 

b) Plànol acotat representat l’alçat de la instal·lació o construcció, en especial, 
l’alçada màxima. 

 
  

 
La documentació es podrà presentar en el SACU (Sabadell Atenció Ciutadana d’Urbanisme)  

c. del Sol, 1, 3a planta; de 9 a 14h. 
 

� La sol·licitud de llicència està subjecte al pagament de la taxa, segons l’Ordenança Fiscal 
Municipal 3.9.  

 


