
CURS OPERADOR DE GRUA TORRE
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El curs que organitza la UEC està dividit en dos grans blocs:
teoria i pràctica. Cal aprovar aquestes dues àrees per poder
presentar-se posteriorment a la prova que organitza la Subdi-
recció General de Seguretat Industrial a les dependències de
la Generalitat a Girona. Aquest examen a la Generalitat és tipus
test i dura una hora.

Per tant, per obtenir el Certificat d’habilitació professional per
poder exercir d’operador de grua torre s’haurà de superar el
curs de la UEC, després aprovar l’examen oficial i finalment dis-
posar d’un certificat mèdic que n’acrediti l’aptitud.

La UEC tramita les sol·licituds d’exàmens dels seus alumnes i
els fa un acompanyament en tot el procés. El cost de les taxes
de l’administració no està inclòs en el curs.

Definició del curs

Autònoms, treballadors o aturats que vulguin obtenir el certi-
ficat oficial d’Operador de Grua Torre, segons el Reial decret
836/2003.

Adreçat a

Requisits de l’alumne
- Ser major d’edat en el moment de realitzar la sol·licitud d’ins-
cripció al curs.
- Tenir el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria
(ESO o EGB) o equivalent. 

Durada
Mínim 200 hores i màxim 230 hores en el cas de ser una formació 
subvencionada. La durada del curs és equivalent a tres mesos
lectius. Normalment de dilluns a dijous de 18:00 h a 22:00 h. 

Titulació adquirida

Segon Cicle de Formació en Prevenció de Riscos Laborals
del Sector de la Construcció: Operador d’Aparells Elevadors.

Certificat d’habilitació professional per exercir d’operador
de grua torre - Vàlid per cinc anys.

Preu
Formació subvencionada pel Consorci. L’alumne només haurà de
pagar les taxes d’examen i de la confecció del carnet.  

Programa

Lloc i inscripcions 

Continguts teòrics
1- Introducció a la Grua Torre
2- Descripció de la grua i iniciació
a la mecànica
3- Coneixements d’electricitat
4- Manteniment preventiu 
de la grua
5- Prevenció de Riscos Laborals

Continguts taller
1- Nou concepte de gruista                6- Lubricació i eslingues
2- Legalització                                  7- Bolons i cargols
3- Eslingues i estrobatges complicats  8- Càlcul d’estabilitat
4- Limitador de posició                      9- Conceptes elèctrics
5- Limitador de càrrega                    10- Consum i seguretat elèctrica

Continguts conducció
1- Coneixements dels comandaments
2- Posada en marxa i fora de servei
3- Reduccions en elevació
4- Reduccions en el gir
5- Control del balanceig
6- Habilitats a contra ploma
7- Exercicis pràctics en situació real


