Ajuntament d’Amposta
Plaça Esp anya, 4- 977/ 7 01660
Obres i Urbanisme

Llicències instal·lació de grues

Documentació a presentar per a l’obtenció de la llicència d’instal·lació de grua torre autodesplegable amb
moment nominal comprés entre 15 kN.m i 170 kN.m.
Fitxa tècnica de la grua.
Declaració “CE” de conformitat o certificat de fabricació.
Plànols de situació i d’emplaçament.
Informe d’inspecció d’un O.C.A. (darrera en vigència).
Document de lliurament de la grua signat per l’empresa instal·ladora i l’usuari.
Contracte de conservació amb empresa autoritzada per a tot el temps de permanència de la grua en
l’emplaçament.
Documentació a presentar un cop obtinguda la llicència, muntada la grua i abans de la posada en marxa.
Certificat d’instal·lació de la grua (model oficial aprovat pel RD 836/2003, de 27 de juny)

Documentació a presentar per a l’obtenció de la llicència d’instal·lació de grua no inclosa en l’apartat
anterior.
2 còpies visades del projecte.
Estudi de seguretat i salut.
Certificat actualitzat, on s'expliciti que la grua reuneix les condicions tècniques de seguretat per a la seva
instal·lació,
Nomenament director/a de l’execució d’obra.
Continguts mínims del projecte.
Plànol d’emplaçament amb radi de gir de la grua i la seva relació amb els edificis veïns.
Ocupació de via pública que es fa, grafiant els tancaments i acotant els espais de pas per a vianants i vehicles,
així com la senyalització envers a aquests.
Especificar la llicència d'edificació a la que l'instal.lació donarà servei.
Justificar el compliment de les disposicions legals de compliment obligatori, senyalades a l’últim apartat
Documentació a presentar un cop obtinguda la llicència, muntada la grua i abans de la posada en marxa.
CERTIFICAT visat i signat pel tècnic/a director/a que ha dirigit el muntatge, on s'expliciti que l'instal.lació
esmentada s'ha acabat correctament, que s'ajusta al projecte amb el que s'ha obtingut la llicència, que compleix
amb la Normativa vigent i que s'han fet i superat les proves prèvies de funcionament.
Tramitar l’autorització de la instal·lació de la grua al Departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, un
cop presentat el certificat final d’obra a l’Ajuntament i aportar CÒPIA DE L’AUTORITZACIÓ a l’Ajuntament.

Disposicions legals de compliment obligatori que cal justificar en els projectes.
RD 2291/1985, de 8 de novembre

Reglament d’aparells d’elevació i manutenció

RD 836/2003, de 27 de juny

Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-2

RD 842/2002, de 2 de agost

Reglamento electrotécnico para la baja tensión.

Norma UNE 58.101

Condicions de resistència i seguretat de les grues torre desmuntables per a obres

RD 1627/1997, de 24 d’Octubre

Estudi de seguretat

Amposta, setembre de 2006
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