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DECLARACIÓN RESPONSABLE
para instalación de grúa móbil autopropulsada

A persoa declarante subscribe o presente documento con carácter de DECLARACIÓN RESPONSABLE, manifestando baixo a súa
responsabilidade ser certos os datos que se consignan e que cumpre con todos os requisitos establecidos na normativa vixente
de aplicación.
D./Dª.

con D.N.I.

en representación de

declara que:

1) A grúa móbil autopropulsada que pretende instalar na rúa
1.1) Posúe marcado "CE" e a correspondente Declaración "CE" de Conformidade; está inscrita no rexistro de aparellos de elevación (grúas móbiles autopropulsadas) da Xunta de Galicia, de acordo coas prescricións do REAL DECRETO
837/2003, de 27 de xuño, polo que se aproba o novo texto modificado e refundido da instrución técnica
complementaria MIE-AEM-4 do regulamento de aparellos de elevación e manutención, referente a grúas
móbiles autopropulsadas".
1.2) Pasou satisfactoriamente a Inspección Oficial Regulamentaria que lle corresponde, de conformidade co Real Decreto
antes citado.
2) O operador D.
con D.N.I.
que procederá á conducción, instalación, emprazamento, montaxe e manexo da grúa, conta co carnet oficial para tal fin. As
operacións anteriores faranse baixo a dirección e supervisión do xefe de maniobra, o cal atópase debidamente formado para
con D.N.I.
este cometido, D.
3) Que estará en posesión dun seguro de responsabilidade civil que garanta os danos a terceiros que poideran ocasionarse
durante o transcurso das obras.

Sanxenxo,

O empresario

O operario da grúa móbil autopropulsada

Asinado:

Asinado:

O director e supervisor de maniobras
Asinado:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE SANXENXO
Consonte o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter personal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial. Poderán ser incorporados aos
ficheiros do Concello de Sanxenxo relacionados con este trámite, coa finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas dos procedementos e consultas que inicia o interesado con esta
solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello.

