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DOCUMENTACIÓ NECESSARIA PER SOL·LICITAR LLICÈNCIES DE INSTAL·LACIÓ 
DE GRUES PER OBRES 

 
 
 
Previ al muntatge de la grua 
 

1. Projecte d’instal·lació de la grua d’acord amb la Instrucció Tècnica MIE -AEM-2, signat per 
facultatiu competent i visat , incloent-hi plànol d’emplaçament on s’indiqui l’àrea escombrada 
per la ploma E: 1:500. 

2. Pressupost de la instal·lació. 
3. Temps previst de permanència de la grua a l’emplaçament que es sol·licita. 
4. Fotocòpia del NIF del sol·licitant. 
5. Certificat d’inspecció amb grua desmuntada, expedit per una EIC. 
6. Certificat de tècnic, visat on s’acrediti el perfecte estat dels elements de la grua a muntar i 

s’assumeixi la responsabilitat del muntatge fins que la grua quedi a disposició de funcionar. 
7. Certificat de tècnic, visat on s’acrediti el compliment de les distàncies de seguretat envers 

línees elèctriques aèries pròximes, d’acord amb la resolució del Departament d’Indústria de 4-
11-88. 

8. Pòlissa d’assegurança que cobreixi la responsabilitat civil que pugui derivar-se de l’existència 
de la grua, amb un capital assegurat mínim de 300.000,- €. La grua ha de constar 
específicament a la pòlissa com element assegurat. 

9. Estudi de seguretat i salut. 
 
Previ a la posada en servei 

 
1. Autorització de funcionament emesa per una EIC (GR1). 
2. Certificat d’instal·lació signat per tècnic i visat (GR2 0 GR4) 
3. Certificat d’utilització (GR3) 
4. Contracte de manteniment signat per l’empresa mantenidora autoritzada i pel titular de la 

instal·lació. 
5. Assumpció del control de bon funcionament i seguretat de la grua durant la seva permanència 

a l’emplaçament sol·licitat, signat per tècnic i visat. 
6. Certificat de construcció o declaració CE de conformitat. 
7. Certificat de construcció de l’encastament signat per tècnic i visat. 
8. Certificat d’una EIC del tram d’encastament. 
9. Certificat de correcció de defectes amb grua desmontada, signat per tècnic i visat. 

 
 

Nota:  
 
Per grues  autodesplegales veure article 5.1 de IE-AEM-2 No cal projecte, sent suficient un 
certificat. 

 
 

 
 


