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Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d'aquest procediment en aplicació del què disposa la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre. A tal efecte 
facilito en la present comunicació, el correu electrònic i el telèfon mòbil / 
Quiero recibir notificación electrónica de todos los actos de este procedimiento en aplicación de lo que dispone la Ley 39/2015, del 1 de Octubre. A tal efecto facilito en la 
presente comunicación, el correo electrónico y el teléfono móvil

Adreça electrònica / Dirección electónicaTelèfon*/ Teléfono

Població * / Población Codi Postal */Codigo Postal Província/Provincia

Pis-Porta/Piso-PuertaEscala/ EscaleraNum*Domicili (a efectes de notificació)* / Domicilio ( a efectos de notificación )*

Document Identificatiu  / Documento Identificativo Nom i Cognoms del representant * / Nombre y apellidos del representante *

Altra / OtraMateixa representant / Misma representanteA la mateixa de l'interessat / A la misma del interesado

ADREÇA A EFECTES DE COMUNICACIÓ * / DIRECCIÓN A EFECTOS DE COMUNICACIÓN *

Codi Postal */Codigo Postal

Pis-Porta/Piso-PuertaNum* Escala/ Escalera

Província/Provincia

Adreça electrònica / Dirección electónicaTelèfon* / Teléfono

Població * / Población

Tipus Via / Tipo via

Nom i Cognoms * / Nombre y apellidos *

SOL·LICITANT/ SOLICITANTE

Tipus Via / Tipo via

Domicili / Domicilio *

Document Identificatiu * / Documento Identificativo *

Ref. Cadastral / Ref. Catastral

Emplaçament / EmplazamientoPersona titular / Persona titular

Finca / Finca

Sol·licito l'atorgament de llicència per a la instal·lació d'una grua torre 
  

Solicito la concesión de licencia para la instalación de una grúa torre

Permanència instal·lació (mesos) / Permanencia instalación (meses)

Document Identificatiu  / Documento Identificativo Titulació / Titulación

Adreça electrònica / Dirección electónicaTelèfon  mòvil / Teléfono móbilNúm. col·legiat/ Número colegiado Telèfon / Teléfono

Nom i Cognoms  / Nombre y apellidos 

Direcció facultativa / Dirección facultativa

Document Identificatiu  / Documento Identificativo 

Num*

Codi Postal */Codigo Postal

Escala/ Escalera

Província/Provincia

Adreça electrònica / Dirección electónicaTelèfon  mòvil / Teléfono móbilTelèfon / Teléfono

Domicili / Domicilio *

Nom i Cognoms / Raó social / Nombre y apellidos / Razón social

Empresa constructora-contractista / Empresa constructora-contratista

Tipus Via / Tipo via

Població * / Población

Pis-Porta/Piso-Puerta
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* Camps de compliment obligatori  
* Campos de cumplimiento obligatorio Esplugues de Llobregat,

Signatura / FirmaDOCUMENTS ADJUNTS / DOCUMENTOS ADJUNTOS

Documentació a presentar / Documentación a presentar

DNI/NIF de la persona sol·licitant (persones físiques) o NIF, escriptura de constitució i d'apoderament (persones jurídiques)/ 
DNI/NIF de la persona solicitante (personas físicas) o NIF, escriptura de constitución y de apoderamiento (personas jurídicas)

Plànol d'ubicació de la grua en relació a la finca on es realitzi l'obra i les contigües, amb indicació de la seva altura màxima, posició del contrapès, i 
de les àrees d'escombrada de la ploma i del carro del qual es pengi el ganxo, així com de l'altura de les edificacions i instal·lacions existents a la 
zona d'escombrada. Si s'hagués d'instal·lar en terreny vial, s'indicarà, de la mateixa manera, l'espai máxim per ocupar de la base de suport / 
Plano de ubicación de la grùa en relación a la finca donde se realice la obra y las contiguas, con indicación de su altura máxima, posición del contrapeso, y de las áreas de 
barrida del plomo y del carro del cual se cuelgue el gancho, así como de la altura de las edificaciones e instalaciones existentes en la zona de barrida. Si se tuviese que 
instalar en terreno vial, se indicará, de la misma manera, el espacio máximo para ocupar de la base soporte.

Certificat de l'Entitat d'Inspecció i Control (EIC), relativa a la situació reglamentària de la grua / 
Certificado de la Entidad de Inspección y Control (EIC), relativa a la situación reglamentaria de la grúa

Full d'assumpció del control del bon funcionament i seguretat de la grua, mentre aquesta romangui a l'obra, fins el seu desmuntatge / 
Hoja de asume del control del buen funcionamiento y seguridad de la grúa, mientras esta permanezca en la obra, hasta su desmontaje

Assegurança de Responsabilitat Civil o certificat de l'entitat asseguradora (cobertura total de responsabilitat civil del funcionament de la grua, la 
seva estada a l'obra i el seu desmuntatge / 
Seguro de Responsabilidad Civil o certificado de la entidad aseguradora (cobertura total de responsabilidad civil del funcionamiento de la grùa, su permanencia en la obra 
y su desmontaje

Projecte tècnic / 
Proyecto técnico

Full d'assumpció de direcció de la instal·lació de la grua torre/ 
Hoja de asume de dirección de la instalación de la grúa torre
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Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides 
a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a 
accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o 
Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania. 
  
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat

La documentació s'ha d'aportar únicament en format digital (pdf) / La documentación se debe aportar únicamente en formato digital (pdf)
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Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania.
 
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat
La documentació s'ha d'aportar únicament en format digital (pdf) / La documentación se debe aportar únicamente en formato digital (pdf)
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