ÀREA DE SOSTENIBILITAT I TERRITORI
EDIFICACIÓ

COMUNICACIÓ PRÈVIA INSTAL·LACIÓ GRUA TORRE
A) INFORMACIÓ GENERAL DEL TRÀMIT
Descripció:
Aquest tràmit permet la comunicació prèvia, per part de la persona propietària o promotora de l’obra,
de la instal·lació de l’element auxiliar grua torre, per tal que l'Administració en tingui coneixement.
Aquest acte només es pot comunicar, sempre i quan l’obra l’edifici a construir disposi de la
corresponent llicència atorgada.
Preu:
Taxa: ordenança fiscal C-2.
Mitjans de pagament:

Qui el pot demanar:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Període de l’any en què es pot demanar:
Durant tot l’any.
Termini de sol·licitud:
No n'hi ha.

Documentació que cal aportar:
1. Instància genèrica
2. Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i
autorització de la persona que la representi (model EDI-02)
3. Projecte d’instal·lació de la grua-torre,subscrit per un tècnic competent de i visat pel col·legi
oficial al qual pertany.
4. En el cas de grues autodesplegables de tipus monobloc el moment nominal de les quals
estigui comprès entre 15 kN.m i 170 kN.m, el projecte d’instal·lació esmentat anteriorment pot
ser substituït per un certificat d’instal·lació emès i signat pel tècnic titulat competent de
l’empresa instal·ladora i visat pel col·legi oficial al qual pertanyi.
5. Assumeix de direcció del tècnic competent, signat pel tècnic titulat competent de l’empresa
instal·ladora i visat pel col·legi oficial al qual pertanyi.
6. Original o còpia compulsada de la preceptiva assegurança de responsabilitat civil amb un
mínim de 600.000,00 € d’acord amb el RD 836/2003, de 27 de juny. Cal justificar que la
pòlissa d’assegurança està vigent mitjançant l’últim rebut o certificat de l’empresa
d’assegurances.
7. Fotocòpia del rebut d’IAE del darrer any o alta IAE del present any de l’empresa instal·ladora
o, en el seu defecte, declaració jurada de l’empresa instal·ladora.
8. Certificat destinat a la tramitació de la Llicència Municipal, degudament emplenat i segellat
per una Entitat d’Inspecció i Control (EIC).
9. Certificat acreditatiu que la ploma i el ganxo no sobrevolen línies de Mitja o Alta Tensió.
10. Liquidar les taxes corresponents.
Una vegada muntada la grua, cal aportar la següent documentació:
11. Document acreditatiu de la Inscripció en el Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat
Industrial de Catalunya (RITSIC) d'una grua torre, emès per la Direcció General d' Energia,
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Requisits a complir:
Cal complir els següents requisits:
- Disposar de la corresponent llicència atorgada de l’edifici a construir.
- Abans d’iniciar els treballs de muntatge o desmuntatge de la grua, caldrà avisar a la Guàrdia
Urbana amb 96 hores (4 dies) d’antelació, per tramitar la possible incidència en la circulació.
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Mines i Seguretat Industrial ( Oficina de Gestió Empresarial, Departament d' Empresa i
Ocupació ) de la Generalitat de Catalunya.

B) PASSOS I RESPOSTA AL TRÀMIT
Àmbit Organitzatiu responsable del tràmit:
Edificació
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Tràmit pas a pas:
1. Presenteu la instància normalitzada per Registre d’Entrada i adjunteu els documents indicats a
l’apartat corresponent.
2. En el moment de la comunicació haureu de satisfer l’import dels tributs corresponents.
3. Amb aquesta comunicació es pot iniciar la instal·lació de la grua torre un cop presentada tota la
documentació necessària i haver avisat a la Guàrdia Urbana amb 96 hores (4 dies) d’antelació, per
tramitar la possible incidència en la circulació. La comunicació no és vàlida si no s’aporta tota la
documentació requerida i es disposa de la corresponent llicència atorgada de l’edifici a construir.

