CERTIFICAT D’INSTAL·LACIÓ DE GRUA TORRE AUTODESPLEGABLE
SEGONS REIAL DECRET 836/2003 DE 27 DE JUNY
(Per grues tipus monobloc el moment nominal de les quals sigui superior a 15 kN.m i no superi els 170 kN.m)

EMPRESA USUÀRIA: ______________________________________________________
_________________________________________________________________________
ADREÇA DE LA INSTA·LACIÓ: CARRER _______________________________________
_____________________ NÚM. _______ POBLACIÓ _____________________________
EMPRESA INSTA·LADORA: _________________________________________________
CARACTERÍSTIQUES DE LA GRUA:
MARCA

MODEL

NÚMERO

ANY
FABRICACIÓ

DATA ÚLTIMA
INSPECCIÓ

DADES DE LA GRUA
Càrrega màxima (Kg):
Càrrega en punta (kg):
Abast (m):
Moment nominal (kN.m):

Alçada autoestable (m):
∅ cables elevació (mm):
∅ cables carro (mm):

Velocitats elevació (m/min):
Tipus llast:
Pes llast (kg):

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES
Potència màxima (kW):
Tensió (V):
2
Secció (mm ):

Longitud pica (m):
∅ pica (mm):
2
Cable terra (mm ):
Diferencial (mA):

CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY I LA
FUNDACIÓ

DISPOSITIUS DE SEGURETAT

2

Terreny (kg/cm ):
Solera fundació (m): _____ x _____ x _____

Limitador de par d’elevació i distribució
Limitador de recorregut d’elevació
Limitador de càrrega màxima
Limitador d’abast
Limitador de gir
Limitador de posta en penell

En/Na _________________________________________, col·legiat/da núm. ___________
del Col·legi Oficial de _______________________________________________________

CERTIFICA:
1. Que la instal·lació compleix amb la instrucció tècnica complementària (ITC) MIE-AEM-2
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció.
2. Que en l’àrea d’escombrat de la ploma i la càrrega suspesa, tindrà un espai de
seguretat horitzontal i vertical, segons el que s’estableix a la Norma UNE-58-101-92,
part 2, en especial a línies elèctriques.
3. Que s’ha realitzat la inspecció reglamentària de la grua per un organisme de control
autoritzat.
4. Que es disposen de les càrregues de comprovació (Pmax., 0,1 Pmax., Ppunta i 0,1
Ppunta o en la posició més allunyada) i s’ha lliurat el manual d’instruccions d’utilització
al responsable de l’obra,
En/Na _________________________________________________________________

____________________________________, ________ de _____________ de _________

Visat del Col·legi Oficial

Firma del tècnic titulat competent de l’empresa instal·ladora

ANNEXOS SEGONS REIAL DECRET 836/2003 DE 27 DE JUNY
1. Fitxa tècnica de la grua
2. Declaració “CE” de conformitat o certificat de fabricació
3. Plànols de situació i d’emplaçament
4. Informe d’inspecció d’un O.C.A. (darrera en vigència)
5. Document de lliurament de la grua signat per l’empresa instal·ladora i l’usuari
6. Contracte de conservació amb empresa autoritzada per a tot el temps de permanència
de la grua en l’emplaçament
7. Altres:

