
 

IL·LUSTRÍSSIM SENYOR ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 
D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el 
corresponent fitxer automatitzat de l'Ajuntament per al seu tractament informàtic. Així mateix s'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre General de l'Ajuntament. 
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GRUA PER OBRES 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’INSTAL·LACIÓ DE GRUA 
 
 

SOL·LICITANT 
 Nom i cognoms 
 o raó social DNI/CIF 

Adreça fiscal CP Municipi 

 
REPRESENTANT (si n’hi ha) 
 Nom i cognoms 
 o raó social DNI/CIF 

 
ADREÇA DE NOTIFICACIONS:       Sol·licitant     Representant 
 Adreça CP Municipi 

 Telèfon  Mòbil Fax  Correu electrònic 

 
EMPLAÇAMENT/ADREÇA 

 
EXPEDIENT D’OBRES 

OM- 

 
PERÍODE DE PERMANÈNCIA DE LA GRUA 

Des de   Fins a 

 
 

DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE 

 Plànol de situació 

 Certificat a efectes de tramitació de llicència municipal 

 Assumpció de direcció del bon funcionament i seguretat 

 Projecte visat, 2 còpies 

 Pòlissa d’assegurances 

ALTRA DOCUMENTACIÓ 

  

El sotasignat sol·licita que li sigui concedida la 
llicència per la instal·lació de la grua  
 
 
 
 
 
 
 
Sol·licitud incompleta: si manca documentació 
senyalada com imprescindible, s’haurà de 
completar íntegrament en DEU DIES. En cas 
contrari, es tindrà l’interessat per desistit i 
s’arxivaran les actuacions.   

 
Cerdanyola del Vallès,        de                           de 
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DOCUMENTACIÓ PER A LES LLICÈNCIES D’INSTAL·LACIÓ DE GRUA 
 
• Sol·licitud normalitzada 
• Fotocòpia del DNI o CIF del sol·licitant, o exhibició de l’original 
• Plànol d’emplaçament 
• Certificat a efectes de tramitació de llicència municipal 
• Assumpció de direcció del bon funcionament i seguretat 
• Projecte visat, 2 còpies 
• Pòlissa d’assegurança, indicant la seva vigència, que inclogui la instal·lació de la grua, fent constar el model. La seva 

ubicació, una cobertura per responsabilitat civil de 300.506,05€ com a mínim i justificació de l’actualització del pagament i 
número de RAE 

 
 
 
 
Observació 
 
En el cas de grues que s’hagin d’instal·lar a la UAB o a determinades zones de Bellaterra, l’Ajuntament està obligat a demanar informe a 
Aviació Civil, a causa de les servituds aeronàutiques de l’aeròdrom de Sabadell. Aquesta obligació legal comporta una demora en la resolució 
de l’expedient, no imputable a aquesta corporació.  
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