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ACCESORIOS DE ELEVACIÓN DE 
CARGAS (III) 

 

INTRODUCIÓN 
Nesta terceira  folla de prevención trátanse os 
aspectos técnicos cando é a empresa usuaria a 
que fabrica os seus propios accesorios de elevación 
para poder realizar tarefas de movemento de cargas 
cos seus guindastres ou outros aparellos de 
elevación.  

 

Tal como se establece na normativa vixente, os 
accesorios de elevación están regulados pola 
Directiva de máquinas, trasposta mediante o Real 
decreto 1644/2008, que no artigo 2. Definicións (ver 
recadro) indica a definición de fabricante. 
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Artigo 2 do Real decreto 1644/2008: 

i) «Fabricante»: persoa física ou xurídica que deseñe 
e/ou fabrique unha máquina ou unha cuasei máquina 
cuberta por este real decreto e que sexa 
responsable da conformidade da devandita máquina 
ou cuase máquina con este real decreto, con vistas á 
súa comercialización, baixo o seu propio nome ou a 
súa propia marca, ou para o seu propio uso. 

Unha empresa que fabrica accesorios de elevación 
para o seu propio uso considérase fabricante, e 
deberá cumprir todas as obrigas establecidas no 
artigo 5. No devandito caso, os accesorios de 

elevación non se comercializan, posto que o 
fabricante non os pon á disposición doutra persoa, 
senón que o propio fabricante é quen os utiliza. Non 

obstante, os devanditos accesorios de elevación 
deberán cumprir os requisitos da Directiva de 
máquinas antes da súa posta en servizo. 

Con respecto á consideración de posta en servizo 

tamén vén indicado na propia regulamentación 
comentada, e que se indica no recadro seguinte: 

k) «Posta en servizo»: primeira utilización, de 
acordo co seu uso previsto, na Comunidade Europea, 
dunha máquina cuberta por este real decreto. 

No caso de accesorios de elevación fabricados por 

unha persoa para o seu propio uso ou dun conxunto 
de accesorios de elevación constituído polo usuario 
(que non se comercializa), aplícase a Directiva de 
máquinas cando os devanditos accesorios de 

elevación se poñen en servizo por primeira vez. Dito 
doutro modo, os devanditos accesorios de elevación 

deberán cumprir todas as disposicións da directiva 
antes da súa primeira utilización de acordo co seu 
uso previsto na UE. 

CRITERIOS TÉCNICOS 

REAL DECRETO 1215/1997 SOBRE 

EQUIPOS DE TRABALLO  

De igual xeito indícanse aqueles apartados 

destacados da Guía técnica do RD 1215/1997, onde 
se especifican criterios técnicos que tamén deben 
terse en conta á hora de fabricar os accesorios de 

elevación para uso propio con respecto á carga.   

Estes puntos son os seguintes: 

a) A masa da carga que hai que elevar. 

b) A posición do centro de gravidade da carga. 

c) As características da carga que hai que elevar. 

d) Os medios para a prensión ou o amarre da 
carga e a suxeición ao equipo de elevación. 

e) A configuración do amarre. 

f) As condicións ambientais ás que estará 
sometido o accesorio de elevación. 

g) O estado do accesorio de elevación. 

Os devanditos factores permiten avaliar e decidir 
sobre cal é o accesorio de elevación axeitado para 
efectuar a manutención da carga. 
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NORMAS HARMONIZADAS EN  

As normas harmonizadas son instrumentos 
esenciais para aplicar a Directiva de máquinas. A 
súa aplicación non é obrigatoria. Non obstante, 
cando se publican no Diario Oficial da Unión Europea 

as referencias de normas harmonizadas, a 
aplicación das súas especificacións confire a 
presunción de conformidade cos requisitos esenciais 

de saúde e seguridade que aquelas cobren. 

Así mesmo, as normas harmonizadas EN ofrecen 
unha orientación satisfactoria do estado da técnica 
que deberá terse en conta cando se apliquen os 

requisitos esenciais de saúde e seguridade 
establecidos no anexo I da Directiva 2006/42/CE. 

Actualmente existen unha serie de normas 

harmonizadas EN (indícanse no apartado 
Bibliografía) que facilitan ao usuario as orientacións 
e criterios técnicos para a fabricación de accesorios 

de elevación de cargas. 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE 
CONSTRUCIÓN  

O fabricante autorizado deberá tamén garantir a 
realización dunha avaliación de riscos para o 
accesorio de elevación que desexa fabricar.  

Para iso, debe determinar cales son os requisitos 

esenciais de saúde e seguridade que se aplican ao 
seu accesorio de elevación e con respecto aos cales 
se deben adoptar medidas. 

O expediente técnico de construción do fabricante 
constitúe un medio para permitir que se comprobe 
a conformidade dos accesorios de elevación. 

Na elaboración desta documentación pode participar 

persoal da propia empresa con coñecementos e 
responsabilidades nas áreas técnicas correspon-
dentes, ou tamén pode ser externalizada a unha 

entidade especializada todo ou parte do expediente 
técnico. 

Por outro lado, cando os compoñentes do accesorio 

de elevación de fabricación propia requiran a unión 
mediante soldadura, a realización desta será 
mediante o procedemento e a homologación do 
soldador correspondente. 

1. Deben destacarse dous aspectos básicos na 
fabricación dos accesorios de elevación que en 
ocasións non se reflicten de xeito abondo e que 

aparecen indicados na Directiva de máquinas e 
no Real decreto 1215/1997 e son:. 

Exemplos gráficos de accesorios de fabricación propia 



a) Que as hipóteses utilizadas no deseño dos 
accesorios de elevación deben ser coherentes 

no manual de instrucións coa duración de 
vida previsible deste. 
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b) A empresa deberá asegurarse de que por 

deseño ou características construtivas o 
equipo é adecuado para o traballo que se vai 
realizar, incluíndo as condicións atmosféricas 

onde vai ser utilizado. 

Por outro lado, indicar que o expediente técnico de 
construción ten que estar á disposición da 
autoridade laboral durante 10 anos, e poderá estar 

en formato electrónico. 

As empresas que decidan fabricar os seus propios 
accesorios de elevación de cargas deben dispoñer 

dun procedemento interno onde se documente 
entre outros: 

 Medios dispoñibles para a súa elaboración. 

 Coñecementos para determinar o material. 

o método de 
fabricación máis apropiado. 

súa resistencia 

mediante probas estáticas. 

a a marcación do 
accesorio de elevación. 

 construción dun 
accesorio de elevación de cargas. 

 Medios para comprobar 

 Método para comprobar a 

 Forma e criterios par

A continuación, de forma resumida, indícanse no 

seguinte gráfico apartados destacados que debe 
conter este expediente técnico de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DO ACCESORIO DE ELEVACIÓN 

 

 

 

 

 DESCRICIÓN DO ACCESORIO ELEVACIÓN 
 

 

 
NOTAS DE CÁLCULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE INSTRUCIÓNS COAS 
SINALIZACIÓNS E PICTOGRAMAS, INCLUÍDO 
O MANTEMENTO DO ACCESORIO 

INDICACIÓN DE PERIGOS E MEDIDAS 

PREVENTIVAS PARA A AVALIACIÓN DE 
RISCOS DO ACCESORIO DE ELEVACIÓN 

INFORME TÉCNICO COS ENSAIOS 

REALIZADOS, INCLUÍDA A REALIZACIÓN DE 
PROBAS ESTÁTICAS 

EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE 

ONSTRUCIÓN C

CERTIFICADO DE COMPOÑENTES DE 
MATERIAIS 

 
RESUMO DE APARTAD
QUE DEBE CON

OS  
TER O 

OCUMENTO 
 
D
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Ademais dos sinais de prohibición, advertencia e 
obriga da normativa correspondente (Real decreto 

485/1997), deberanse incluír todas as advertencias 
adicionais de situacións perigosas incluíndo danos 
materiais. Un exemplo de sinais complementarios 

n

 

sería o segui te: 

 

  

Antes da posta en servizo requírese a realización da 
proba estática de carga tal como se establece na 

normativa indicada anteriormente. O coeficiente de 
seguridade para a realización desta proba é 1,5. 

 

O documento que vai dar conformidade co indicado 
pode ser equivalente ou similar ao indicado a 
continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Esta designación advirte contra  unha 
situación perigosa. O  incumprimento 
destas indicacións pode levar a danos 
materiais. 

CERTIFICADO DE PROBA DE CARGA DUN ÚTIL DE ELEVACIÓN 
 

D./Dna.__________________________________________ en calidade de  ______________  

da empresa_________________________________________________________________ 

 dimensionais figuran no expediente técnico de construción 
identificado co  nº __________. 

-Carga de ensaio estático (Coeficiente 1,5): ________________________________________ 

 outros danos que poidan afectar o posterior funcionamento do accesorio de 
levación. 

Lu

DECLARA 

Que o día _________________ efectuouse nas instalacións da empresa __________________ 
a realización do ensaio estático de carga, de acordo coa Directiva 2006/42/CE, a un accesorio 
de elevación, denominado ___________________________ con referencia___________, 
cuxas características técnicas e

DATOS DO ACCESORIO: 

-Denominación: _____________________________________________________________ 

-Referencia: ________________________________________________________________ 

-Carga máxima de utilización (C.M.U): ____________________________________________ 

CERTIFICA 

Que os resultados dos ensaios realizados para a verificación da devandita proba foron 
satisfactorios, e non se apreciaron deficiencias tales como deformacións permanentes, fisuras, 
roturas ou
e

 

 

gar e data: ____________________/____________ ________  
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En determinadas situacións ou instalacións pode 
non dispoñerse de medios para a realización das 

probas estáticas de carga (pesos, espazo, etc.) para 
determinados accesorios de elevación. Para estes 
casos a norma tipo UNE-EN 13155 permite unha 

verificación sen necesidade de realización de 

a a realización da proba estática de carga 
onsiste en comprobacións mediante cálculos e 

medios dos aspectos indicados no recadro 

NS 

o no anterior Real decreto 
435/1992, se establece a necesidade de dispoñer 

d no 

e

, 
ganchos C, imáns, pinzas, ventosas de baleiro, etc.), 
está e NE-EN 

13155. O contido do devandito manual debe indicar: 

útil de elevación. 

 Características da carga incluíndo o 
e 

Determinación da gama de funcionamento. 

zación. 

 a grúa. 

 Manexo e almacenamento do equipo. 

 útil 

Finalmente, hai que subliñar que do accesorio de 
levación indicado se debe documentar unha 
eclaración de conformidade de acordo coa 

directiva de máquinas indicada. Deberá incluírse no 
anual de instrucións ou ben presentarse por 

eparado. A continuación móstrase un exemplo. 

 

 

ensaios estáticos sempre que os aceiros de 
construción do accesorio de elevación sexan non 

aliados e conformes coa norma UNE-EN 10025. 

A verificación cando non existen pesos ou outros 
medios par
c

seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE INSTRUCIÓ
DOS ACCESORIOS DE 
FABRICACIÓN PROPIA 

A este respecto recórdase que de acordo co 

comentado anteriormente tanto no Real decreto 
1644/2008 vixente, com
1

un manual de instrucións. Ver texto resumo 

cadro que se xunta. r

 

 

 

 

 

 

 

 

O manual de instrucións dun accesorio de 
elevación, tal como os equipos amovibles de 

elevación de cargas (vigas suspensión, forquita

 r gulado tecnicamente pola norma U

 Breve descrición do 

 Carga máxima de traballo. 

 Utilización prevista. 

rendemento e o número de partes qu

poden manexarse ao mesmo tempo. 

 

 Instrucións para a operación e utili

 Montaxe acoplamento/desencaixamento e 
axuste do equipo sobre

 Estabilidade cando sexa aplicable. 

 Gama de temperaturas de utilización do
de elevación indicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

e
d

m
s

- Verificacións da resistencia mecánica. 

- Verificacións con relación ao límite elástico. 

- Verificacións da estabilidade dos compoñentes 

- Verificacións contra a rotura fráxil. 

estruturais. 

- Verificacións da calidade da soldadura. 

Cada  accesorio de elevación ou cada partida de 
divisible levará un 

so. 

- Instrucións de uso, montaxe e mantemento. 

- Os límites de emprego. 

accesorios comercialmente in
manual de instrucións con: 

- Condicións normais de u



  

EMPRESA: ________________________________________________________ 

ENDEREZO: _______________________________________________________ 

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDADE DOS ÚTILES DE ELEVACIÓN 

 

A empresa ________________________________________________________          

declara, baixo  a  súa  propia  responsabilidade, que  o  útil  de  elevación  con 

número de plano______________, denominado __________________________,  

obxecto  desta  declaración, cumpre  os  requisitos  da  Directiva  2006/42/CE 

relativa ás máquinas. 

No seu deseño tivéronse en conta as seguintes normas UNE EN: 

- UNE-EN 13155:2004+A2:2009 

……………………………………… 

……………………………………… 

No seu nome, D./Dna. _______________________________________________, 

en calidade de ____________________________________________, asina esta 

declaración de conformidade. 

 

_________________,  ___ de ___________ de 201__  

 

Asdo.:_____________________________ 
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 Antes da posta en servizo requírese a realización da proba estática de carga tal como se 
establece na normativa indicada anteriormente. O coeficiente de seguridade para a 
realización desta proba é 1,5. 

 O fabricante autorizado deberá tamén garantir a realización dunha avaliación de riscos 
para o accesorio de elevación que desexa fabricar para uso propio. 

 As normas harmonizadas EN  ofrecen unha orientación satisfactoria do estado da técnica 
que deberá terse en conta cando se apliquen os requisitos esenciais de saúde e seguridade 
establecidos no anexo I da Directiva de máquinas no apartado de accesorios de elevación. 

 Unha empresa que fabrica accesorios de elevación para o seu propio uso considérase 
fabricante e deberá cumprir todas as obrigas establecidas no artigo 5 da Directiva de 
máquinas . 

LEMBRE 

NORMATIVA 

 Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. 

 Real decreto 1644/2008, do 10 de outubro, polo que se establecen as normas para a comercialización e posta 

en servizo das máquinas. 

 Real decreto 1215/1997, do 18 de xullo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e 

saúde laboral para a utilización polos traballadores dous equipos de traballo. 

BIBLIOGRAFÍA 

 Norma UNE-EN 13155:2004+A2:2009 Equipos amovibles de elevación de cargas. 

 Norma UNE-EN  818: 2008 (7 PARTES) Eslingas de cadena. 

 Norma UNE-EN 1492-2:2009 Eslingas textiles. Seguridad. 

 Norma UNE-EN 1677:2009 (6 PARTES) Accesorios para eslingas. 

 Norma UNE-EN 13414:2004 Eslingas de cable. 

 Norma UNE-EN 13889:2004+A1:2009 Grilletes forjados de acero, para aplicaciones generales de elevación. 
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