


ESTUDI DEL PROJECTE: DOCUMENTS 

• Hi ha que diferenciar entre entre una obra fora del casc urbà i una altra 
dintre. En general són aplicables els mateixos principis però normalment 
hi ha més problemes d’accés i d’espai a les obres urbanes. 

QUANT AL PROJECTE s’ha de consultar: 

1.-El plànols. 

2.-El plec de condicions ens defineix, junt amb les medicions, les qualitats del 
materials i les unitats d’obra, el assajos i proves a realitzar. 

També s’estableix el plaç establert per a la seva construcció, que també figura 
al contracte de la constructora amb la propietat. 

A vegades hi ha penalitzacions per contracte. 

3.-L’estudi bàsic de seguretat, que després la constructora converteix en Pla 
de Seguretat i Salut de l’obra (PSS). Els industrials intervinents s’han de 
“adjuntar a ell” i l’han de complir i fer complir. 



ESTUDI DEL PROJECTE: EMPLAÇAMENT DE L’OBRA 

IMAGINA’T 
COM S’HA 
CONSTRUÏT 
AQUEST 
EDIFICI 

¿QUÈ HAS DE 
TENIR EN 
COMPTE? 



A TENIR EN COMPTE 

IMPLANTACIÓ SEGONS: 

•  EL NOMBRE DE UNITATS 
A EDIFICAR  

•  EL SISTEMA 
CONSTRUCTIU  

• L’ALTURA DE L’EDIFICI O 
EDIFICIS I DISTÀNCIA 
ENTRE ELLS. (grúes) 

• LES DIMENSIONS DEL 
TERRENY , PENDENT, 
ARBRAT EXISTENT,… 

 

• LES INSTAL·LACIONS  
EXISTENTS 

• EL PLAÇ D’EXECUCIÓ 

• EDIFICI EN ÚS O NO 

• EDIFICI EN NUCLI URBÀ O 
FORA 

• MITJANS NECESSARIS: 
GRÙES, ANDAMIS, 
MAQUINÀRIA,.. 

• NORMATIVES 

 ETC… 

 

 



PROJECTE: TIPUS D’EDIFICIS 

• SEGONS EL VOLUM I ÚS: 

 

• SEGONS L’ESTRUCTURA: 

  

 

 

 

 

• SEGONS L’ACTUACIÓ: 

  



PROJECTE: TIPUS D’EDIFICIS 

• SEGONS EL VOLUM I ÚS: 
 1. VIVENDA UNIFAMILIAR 

 2. VIVIENDES PLURIFAMILIARS 

 3. NAUS INDUSTRIALS  

 4. EDIFICIS PER A 
L’ADMINISTRACIÓ: COL·LEGIS, 
HOSPITALS, PARCS DE 
BOMBERS,… 

 5. OFICINES Y HOTELS 

 7. ALTRES EDIFICIS: TEATRES, 
ESGLÈSIES, AEROPORTS, 
ESTACIONS,… 

• SEGONS L’ESTRUCTURA: 

 1. DE FORMIGÓ IN SITU 

 2. DE FORMIGÓ 
PREFABRICAT 

 3. METÀL·LICA 

 4. DE MADERA 

 5. MIXTA 

• SEGONS L’ACTUACIÓ: 

 1. NOVA PLANTA 

 2. REHABILITACIÓ 

 3. AMPLIACIÓ 

 

 

 



ESTUDI DEL PROJECTE: EMPLAÇAMENT DE L’OBRA 

Normalment és necessari visitar el lloc de l’emplaçament per tal 
de establir l’organització d’obra. 

 La inspecció ens permet: 
 

• Conèixer l’estat i aplitud dels accessos. 
• La proximitat, llunyania de les fonts d’aprovisionament de materials, 

aigua i energia. 
• La possibilitat d’establir magatzems dins o fora del terreny (lloguer 

de terrenys costaners) 
• A l’emplaçament poden existir edificacions a enderrocar o arbrat a 

treure o a conservar. 
• La possible existència de línies elèctriques o conduccions d’aigua 

que haurà de desviar. Es deuen sol·licitar els permisos 
corresponents. 

 



ESTUDI DEL PROJECTE: EMPLAÇAMENT DE L’OBRA 

MÉS COSES A TENIR EN COMPTE   I  FIXAR-NOS DURANT LA 
INSPECCIÓ: 

• 1.- 

• 2.- 

• 3.- 

• 4.- 

• ETC... 

(el professor incentivarà la participació dels alumnes) 



ESTUDI DEL PROJECTE: EMPLAÇAMENT DE L’OBRA 

• És precís COMPROVAR les dimensions de l’emplaçament, sobre tot en solars petits, 
on hi ha poc espai. 

• S’han de tenir en compte les instal·lacions i el clavegueram existents: Normalment 
el projecte o la Direcció Facultativa ens han de facilitar un plànol oficial de les 
mateixes. També l’ajuntament de la població afectada i/o les diferents 
Companyies. 

• També és bo tenir en compte la climatologia de la zona. Ja que ens pot instar a 
fabricar teulades per resguardar els materials i als operaris de les pluges, del sol, 
de la neu, etc. 

• Un factor important són les pendents de terreny.  

 

Per a la ubicació  de les casetes, els acopis, els  

Contenidors, etc...s’han de preparar bancades  

horitzontals.  

La consistència del terreny també és molt important: 

 

* A quin element auxiliar afecta més la resistència del terreny?   



INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

• Generalment en els projectes, en la part d’urbanització es preveu la 
construcció de les escomeses d’aigua i energia elèctrica. Per tant, 
l’empresa pot construir-les a l’inici dels treballs i aprofitar-les com a 
escomeses provisionals. 

• Aquestes instal·lacions disposen dels seu comptadors provisionals, per 
tant, l’empresa constructora abonarà l’import dels consums a les 
companyies fins que no acabi i faci l’entrega de l’obra a la Propietat i es 
coloquin els comptadors definitius. 

• Si no és possible tenir aigua i electricitat  

 a l’inici del treballs, es disposarà d’un o varis 

  depòsits d’aigua i de grups electrògens. 

• Es procurarà, sempre que sigui possible 

  utilitzar energia elèctrica, ja que els  

 motors elèctrics gasten menys en la  

 utilització que els de benzina. 

 

 

CUADRE PROVISIONAL 



INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

 
CÀLCUL DE LA POTÈNCIA ELÈCTRICA:  
 

• Es tindrà en compte que no 
funcionaran amb simultaneïtat tots 
el motors i, per tant, la potència 
necessària no serà la suma de totes 
les potències, sinó una fracció. 

• A vegades s’ha de realitzar 
l’escomesa a una línia d’alta tensió 
i, per tant, s’ha d’instal·lar un 
transformador apropiat. Aquesta 
instal·lació pot ser molt senzilla si 
és possible utilitzar un 
transformador de peu, o bé 
construir un armari o caseta de 
transformació, que compleixi amb 
les especificacions del Reglament 
d’Instal·lacions d’Alta Tensió. 

ARMARI PROVISIONAL D’OBRA 



INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

• Moltes vegades, en aquest casos més complicats, la mateixa companyia 
subministradora a petició de la constructora facilita un pressupost de 
realitzar aquest treballs necessaris, amb personal propi.També l’industrial 
instal·lador que tenim previst contractar per fer l’obra, o algú de 
confiança, ens pot fer els treballs de connexió de les Instal·lacions 
Provisionals, previ pressupost. Han de ser Instal·ladors amb carnet 
d’Instaladors Oficials. 

 

• Es farà la previsió, a més a més, 

  de les necessitats de enllumenat  

 nocturn, i s’establiran els punts  

 de llum necessaris per facilitar 

  l’activitat dels vigilants nocturns, 

  en cas que hi hagi.  

FOTO:  WWW.AVERIAS_ELECTRICISTAS 



INSTAL·LACIONS PROVISIONALS: il·luminació 

Segons el RD 1627 del 24 d’octubre de 1997 por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 

“9. Iluminación: 
a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán 

disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una 
iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea 
suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación 
portátiles con protección antichoques. El color utilizado para la iluminación 
artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las señales o paneles de 
señalización. 

b) Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de 
las vías de circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de 
iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores. 

c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los 
trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la 
iluminación artificial deberán poseer una iluminación de seguridad de 
intensidad suficiente.” 
 



INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

• S’establiran els punts on connectar els motors repartits per el 
recinte de l’obra de la manera més convenient. Es disposarà de 
conductors de tipus apropiat i llargària suficient, però de 
manera que no hi hagi un excés de cables escampats per l’obra.  

• S’ha d’intentar tenir proveïda l’obra sense grans distàncies de 
cablejat, ja que augmentaria el risc  elèctric. 

• S’han de protegir els cuadres i subcuadres de la pluja i el sol. 

 



INSTAL·LACIONS PROVISIONALS: AIGUA 

• QUANT AL SUBMINISTRE D’AIGUA:  

 Es tracta de tenir suficient caudal i 
pressió per poder: 

  -Regar el formigó, sobretot en plantes 
de l’edifici més elevades, en cas 
d’estructura de formigó “in situ”, (per 
tal de facilitar que el formigó fragüi, 
obligatori per normativa segons quina 
temperatura ambient). 

 -Netejar els instruments i maquinària, 
subministrar aigua a les casetes 
sanitàries i a certs processos 
constructius, regar la pols en cas de 
enderrocs o circulació de vehicles 
dins de l’obra i als voltants,..etc. 

 

  

 

 

http://www.stockphotos.mx/ 



INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

• S’establiran els punts on connectar els motors repartits per el 
recinte de l’obra de la manera més convenient. Es disposarà de 
conductors de tipus apropiat i llargària suficient, però de 
manera que no hi hagi un excés de cables escampats per l’obra.  

• S’ha d’intentar tenir proveïda l’obra sense grans distàncies de 
cablejat, ja que augmentaria el risc  elèctric. 

• S’han de protegir esl cuadres i subcuadres de la puja i el sol. 

 



INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

• La companyia d’aigües i/o 
l’instal·lador contractat ens 
ajudaran a calcular el caudal i 
pressions necessàries es cas de 
dubte. (ells són els especialistes) 

• Les empreses de lloguer de 
maquinària ens informaran de la 
potència que necessiten les 
màquines previstes que treballin 
a l’obra. Els aparats dels aires 
condicionats i calefaccions de les 
casetes d’oficina, menjador, etc. 
s’han de tenir en consideració ja 
que consumeixen de manera 
notable i molts dies de l’any 
funcionen durant tota la jornada. 

 



INSTAL·LACIONS PROVISIONALS: COMPANYIES 
SUBMINISTRADORES 

Els passos per sol·licitar a la companyia de subministre elèctric  i d’aigües 
solen ser: 

 
1. S’ha d’anar a un “punt de servei” de la companyia. 
2. Sol·licitar, dins de Nous Subministres: Provisional d’Obres, mitjançant 

instància de la companyia. Aquesta deu anar acompanyada de la 
sol·licitud de subministre definitiu referenciat a la nova construcció.   

3. Les companyies d’aigua i electricitat solen demanar diversos documents i 
dades:  

• Sol·licitant: Ha d'assenyalar-se el nom i cognoms del sol·licitant (Promotor, 
constructor, instal·lador, etc.). En el cas de societats s'indicarà el nom de la 
raó social. També s'indicarà el domicili (carrer/plaça, nombre, i població) i 
telèfon del sol·licitant, així com el seu NIF, CIF, o passaport. 

• Instal·lador-electricista: Ha d'assenyalar-se el nom i cognoms, així com el 
nombre del carnet d'instal·lador –electricista, domicili i número de 
telèfon.  



INSTAL·LACIONS PROVISIONALS: COMPANYIES 
SUBMINISTRADORES 

• Punt de subministrament: S'indicaran els senyals del subministrament: 
Carrer/plaça, nombre i població. En cas que no hi hagués nombre de 
carrer definitiu es recolzaran amb referències com a “antonada, proper 
a…., costat de “…. acompanyat de plànol de situació del punt de 
subministrament quan aquest no quedi suficientment definit pel nom de 
carrer i nombre o altres referències. 

 * Aquest últim punt és essencial per a la correcta identificació del 
subministrament. Serà motiu de rebuig de la sol·licitud el lliurament 
d'adreces incorrectes o incompletes. 

• Boletins de l’intal·lador, licència d’obres,... 
4. Un tècnic de la companyia passarà per la parcel·la en un plaç d’una 

setmana aproximadament. Realitzarà un informe i un pressupost (si triga 
més del plaç estipulat, s’ha de trucar per reclamar, ja que fins que no es 
realitze aquesta visita el procés queda aturat). 

5. Una vegada ens envien el pressupost s’ha de fer el pagament. A partir 
d’aquí, en una setmana o menys (si tot va bé) les companyies fan la 
instal·lació provisional, amb els comptadors porvisionals. 
 



INSTAL·LACIONS PROVISIONALS: COMPANYIES 
SUBMINISTRADORES 

  

• Com hem vist, molt habitualment, es triga 
com a mínim 3-4 setmanes (si hi ha algun 
problema, poden trigar mesos) des de que 
es sol·liciten les instal·lacions provisionals 
a les companyies, per tant, moltes vegades 
s’han de començar el primers treballs amb 
depòsits d’aigua i grups electrògens. 

• Si no es té cura en aquest punt la 
planificació d’obra i les despeses es poden 
ver afectades per aquesta fase 
d’subministre d’instal·lacions provisionals. 

• És convenient remarcar que moltes 
vegades (sobre tot per a obres de 
l’Administració pública) existeix al 
pressupost la previsió d’aquestes 
despeses. La constructora les ha de 
justificar amb els pressupost de les 
companyies i dels instal·ladors que hagin 
col·laborat. Si les despeses són superiors a 
les previstes les pot reclamar, i si són 
menors cobrarà el que hi hagi costat.  
 

Imatges:http://electronicayredesdelsena.blogspot.com 



INSTAL·LACIONS PROVISIONALS: 
BARRAQUES/CASETES D’OBRA 

•El RD 486/1997, de 14 de abril, de disposicions 
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball 
estableix els requeriments per a les casetes d'obres, 
quantes han d'haver-hi en una obra determinada, quin 
tipus de mòduls fan falta, les característiques que han 
de tenir cadascuna d'elles, la seva situació i el seu 
dimensionament. 
•Tot això s'estableix basant-se en un aspecte, el nombre 
de treballadors que tenim en l'obra traballant al mateix 
temps i per descomptat les característiques d'aquesta. 
•La tria i dimensionat  i ubicació de les casetes d’obra ha 
de venir especificat en el PSS. 
•Per lo general s’implanten aquest tipus de casetes: 

Oficines, magatzem, menjador, lavabos i vestuaris.  
Si aquestes han d'ocupar la via pública, han de ser 
vallades correctament per evitar l'entrada de 
persones alienes a les obres, amb la prevenció de 
col·locar plaques per advertir de la prohibició de 
pass. És molt important, demanar prèviament a 
l'autoritat municipal competent l'autorització de l'ús 
de la via pública determinant la superfície i el temps 
requerit. 

 

Les casetes s’ha de 
instal·lar el més 
anivellades possible i 
aïllades del terra 



INSTAL·LACIONS PROVISIONALS: 
BARRAQUES/CASETES D’OBRA 

El RD 486/1997 estabeix: 
• Superfície de vestuaris i lavabos: 2 m2 per 

treballador i altura mínima de 2,50m.  
• Un lavabo per cada 10 treballadors 
• Un mirall per cada 25 treballadors 
• Una dutxa per cada 10 treballadors 
• Un vàter per cada 25 treballadors 
La llei també ens obliga a:  
• Disposar d'aigua calenta i freda en dutxes i 

lavabos. 
-  En l'oficina d'obra s'instal·larà una 
farmaciola de primers auxilis amb el contingut 
mínim indicat per la legislació vigent, i un 
extintor de pols seca polivalent d'eficàcia 13 A. 
-  El menjador disposarà de microones, bancs, 
taula de menjar, penjadors,...etc. en nombre 
adequat al màxim nº de treballadors previstos. 
 

En cas de difícil accés al 
calvegueram i es poden 
utilitzar  cabines 
sanitàries portàtils. 



INSTAL·LACIONS PROVISIONALS: 
BARRAQUES/CASETES D’OBRA 

• El Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció 
(BOE núm. 257, de 25 d'octubre de 1997) també ens dóna especificacions 
al respecte. 

 

 
Petit exercici a desenvolupar a classe: 

• En funció del numero màxim d'operaris que es poden trobar en fase d’obra, 
determinarem la superfície i elements necessaris per a aquestes 
instal·lacions. 

• Si en el nostre cas la major presència de personal simultani s'aconsegueix 
amb 25 treballadors, determina els elements sanitaris necessaris i la 
superfície dels vestuaris i lavabos: 

 



INSTAL·LACIONS PROVISIONALS: 
BARRAQUES/CASETES D’OBRA 

 

 

Petit exercici a desenvolupar a classe :  (PUNTUA) 

• Com ja sabem, en funció del numero màxim d'operaris que es poden trobar 
en fase d’obra, determinarem la superfície i elements necessaris per a les  
instal·lacions sanitàries. 

• Si en el nostre cas la major presència de personal simultani s'aconsegueix 
amb 25 treballadors, determina els elements sanitaris necessaris i la 
superfície dels vestuaris i lavabos: 

- 3 Dutxes, 2 Vàters. 3 Lavabos. 2 Miralls. Diversos penjadors. 

-  La superfície d'aquests serveis és de 50 m2 distrubuïts entre  el  lavabo de 
5x4=20m2 i el vestuari de 7,5x4=30 m2, segons s'especifica al següent 
plànol. Es compleixen les ordenaçes del RD 486/1997. 

- També s’instal·larà un menjador, una oficina i una caseta reforzada de 
eines d’obra. 
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FOTOS DEL SOLAR EXEMPLE 2:  
INSTAL·LACIÓ CASETES 

PEUS D’OBRA PER ANIVELLAR I AÏLLAR MUNTATGE DE CASETES D’OBRA 



MITJANS AUXILIARS  

• La constructora, a través dels seus tècnics i tècniques ha de decidir quins 
mitjans auxiliars utilitzarà durant l’execució. Ells /Elles han d’analitzar les 
característiques físiques de l’obra, els materials, el plaç, el terreny, 
l’entorn, etc... 

• S’han de realitzar les següents preguntes:  Quins mitjans necessito per 
transportar i elevar els materials? I per elevar les persones? On realitzaré 
l’acopi de materials? Quina maquinària necessito per al moviment de 
terres, fabricació de morter i/o formigó, per tallar materials?. quina serà 
de lloguer, quina pròpia, quina és aportada per els industrials? 

• Totes aquestes qüestions s’aniran desenvolupant durant la contractació 
dels industrials, ja que a vegades, es negocia l’aportació dels mitjans 
auxiliars per part de l’industrial. També els tècnics de les empreses a 
subcontractar ens poden ajudar quant a la tria de la millor solució per a 
l’elaboració dels seus treballs,...  

• En cas de lloguer/compra es recomana demanar preu a diverses empreses 
per tal obtenir la millor oferta. Els mitjans auxiliars són una part molt 
important de despesa dins dels costos indirectes d’una obra . 



MITJANS AUXILIARS  

• Poden ser bastides, escales, 
muntacàrregues/elevadors de 
diferents tipus, generadors 
elèctrics, maquinària de moviment 
de terres, bombes d’aigua, 
contenidors, transpalets, martell 
elèctric, manguera d’aigua, 
carretons, etc...qualsevol element 
utilitzat per realitzar els treballs. 

• També s’ha de tenir en compte 
que diferents industrials i en 
diferents parts de l’obra poden 
necessitar el mateix mitjan 
auxiliar, en alguns períodes de 
temps de major talls d’obra 

oberts.  
PLATAFORMA DE TISORES 



MITJANS AUXILIARS  

• Exemple: en una obra de rehabilitació, si una 
colla de paletes està utilitzant una plataforma 
d’elevació per reparar unes esquerdes i una 
colla d’instal·ladors la necessita per col·locar 
uns cables en una altra façana, els tècnics i 
l’encarregat de l’obra deuen haver fer previsió 
d’aquest solapament d’activitats que 
necessiten aquest mitjà auxiliar de manera 
que, o bé a l’obra hi ha dues plataformes o bé 
una de les colles no realitza aquest tipus 
d’activitat i fa d’una altra. 

• Depenent del tipus d’obra, el transport i 
l’elevació de materials dins de l’obra, és una 
de les activitats que més despeses genera i 
s’ha de estudiar molt bé, de manera que 
s’evitin, el més possible, despeses 
innecessàries i imprevistos. 

PLATAFORMA ARTICULADA 



MITJANS AUXILIARS  

CAMIÓ GRUA COMPRESSOR PNEUMÀTIC 



MITJANS AUXILIARS: GRUA TORRE 

Implantació de grua torre: 
• La implantació d’una grua torre a 

l’obra ve determinada per molt 
factors,...S’ha de veure si el seu 
cost i rendiment estan 
compensats. 

• Exemples: en un edifici petit 
d’una o dos plantes, és molt 
probable que no sigui necessària 
però, per a un de gran, pot ser 
molt necessari. En un edifici de 
tres plantes, depenent del seu 
volum i terreny al voltant, por ser 
molt útil encara que no sigui molt 
gran, però per altura es 
compensa la instal·lació d’una 
grua petita,... 
 



MITJANS AUXILIARS: GRUA TORRE 

• A vegades es necessiten dos o més 
grues,...d’altres, és un terreny dolent o 
un cablejat elèctric aeri els que ens 
poden fer anar enrere quant a aquesta 
elecció. 

• Com es pot veure són molts els factors 
a tenir presents,...Moltes vegades, es 
construccions amb poc número de 
plantes (3 màxim, aproximadament) si 
es lloguen mitjans d’elevació i transport 
tipus camió-grua, plataformes 
elevadores, grues mòbils,....es poden 
estalviar despeses ja que, com hem dit 
abans,  la implantació de grua torre i el 
seu lloguer són elevats si no es treu el 
màxim rendiment. 

• De totes maneres, a l’obra sempre s’ha 
de preveure la utilització d’elements 
rodats, per tant s’han de tenir uns bons 
accessos i superfícies de rodatge 
adients dins de l’obra. 



MITJANS AUXILIARS: GRUA TORRE 

OBRA D’EDIFICIS BAIXOS SENSE GRUA TORRE OBRA AMB DIVERSES GRUES MÒBILS 



MITJANS AUXILIARS: GRUA TORRE 
REIAL DECRET 836/2003, de 27 de juny, pel qual 
es s'aprova una nova Instrucció tècnica 
complementària "MIE-AEM-2» del Reglament 
d'aparells d'elevació i manutenció, referent a 
grues torre per obres o altres aplicacions. BOE 
núm. 170 de 17 de juliol. 
Normes aplicables a totes les grues torre de més 
de 15 kN.m de moment nominal, mogudes 
mecànicament, destinades a l'elevació i 
distribució de materials, tant en obres com en 
altres aplicacions. 
 
Procés per a la instal·lació d’una grua torre: 
 
* Permís de posada en servei visat per l'òrgan 

competent de la comunitat autònoma 
* Projecte d'instal lació. La instal lació de Grues 
torre requereix la presentació d'un projecte 
davant l'òrgan competent de la comunitat 
autònoma, subscrit per tècnic titulat competent i 
visat pel col.legi oficial al qual pertanyi. 
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 *Assegurança de responsabilitat 
civil, aval o una altra garantia 
financera subscrita amb una entitat 
degudament autoritzada, amb 
cobertura mínima per accident de 
1.000.000 d'euros. 

 

*Certificat d'instal lació per empresa 
instaldora autoritzada. 

*Carnet de gruista o operador de 
grua torre obligatori per al seu 
maneig. 

*Instruccions d'ús d'utilització en 
castellà a disposició del gruista. 

 
GRUA SOBRE CARRILS 



MITJANS AUXILIARS: GRUA TORRE 
Grua torre: 
* Contracte de manteniment amb una 

empresa conservadora autoritzada 
mentre la grua romangui instal·lada 
que establirà revisions mínim cada 4 
mesos. Aquestes revisions poden 
efectuar pel propietari o usuari de la 
grua, si s'ha demostrat davant 
l'òrgan competent de la comunitat 
autònoma que compleix amb les 
condicions exigides a les empreses 
conservadores. 

*Instal·lació de anemòmetre. 
L'anemòmetre és exigible en les 
grues que vagin a instal.lar-se a una 
zona on es puguin assolir els vents 
límit de servei. Ha de donar un avís 
intermitent a la velocitat de vent de 
50 km / hi continu a 70 km / h, 
parant el senyal en deixar la grua 
fora de servei (en penell). 
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EXERCICI PRÀCTIC: ESTUDIAR EN L’EXEMPLE 2 QUINS MITJANS AUXILIARS 
DE TRANSPORT I ELEVACIÓ DE MATERIALS SÓN MÉS ADEQUATS. 
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Col·locació d’una grua torre descartat,  
hauria de ser molt gran, terreny dolent, 
 gran cimentació,etc... 
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Tampoc és bona solució la col·locació de 
dues grues, una per a cada edifici ja que el 
terreny és molt dolent, han de ser molt altes 
a causa de les torres projectades als edificis, 
dos gruistes amb carnet, en resum,...moltes 
despeses. 

FINALMENT ES DECIDEIX TREBALLAR AMB GRUES MÒBILS. 



ACCESSOS I MOVIMENTS DINS DE L’OBRA 

• Durant la implantació d’obra 
s’han d’ubicar els accessos 
per a vehicles i per a 
persones, independents. 

• Quant als accessos per a 
vehicles, si és possible, ha de 
haber-hi un per a l’entrada i 
un per a la sortida. D’aquesta 
manera es tenen controlats 
els camions, formigoneres, 
grues mòbils, etc.  

• Amb aquestes dues 
condicions es guanya en 
seguretat i menys temps 
d’espera de la maquinària 
que ha de treballar, millorant 
el plaç d’execució. 

 

DISTRIBUCIÓ D’ESPAI A L’OBRA CENTRE 
    CULTURAL NIEMEYER EN AVILÉS 



ACCESSOS I MOVIMENTS DINS DE L’OBRA 

• Es planificarà el trànsit  en l’interior de 
l’obra , así com les entrades i sortides de 
vehícles. S’ha de fer previssió de diferent 
etapes, supòsits  i mitjans auxiliars dins del 
procés de contrucció.  

• S’han de colocar senyalizatcions visibles per 
tothom, així com il·luminació adequada. 

• Si és necessari, en cas de trànsit intens o 
perillós, es colocarà personal d’obra 
relitzant les indicacions necessàries. 
(senyalistes) 

• S’ha de preveure que els accessos siguin els 
més segurs possible, inclús amb pluja i/o 
neu. És convenient l’extesa de grava, saulo  
o algún tipus d’àrid que faciliti la circulació 
de vehicles i persones dins de l’obra. 

• Si el temps és molt calurós i es general pols 
als edificis o espais habitats propers, s’han 
de regar les vies de circulació, per evitar-la 
al màxim. 

OBRA EN TERRENY AMB PENDENT     
                       (MADRID) 

















ACCESSOS I MOVIMENTS DINS DE L’OBRA: 
APILAMENTS D’OBRA I CIRCULACIÓ VEHÍCLES 

• EXERCICI EN GRUP (AVALUBLE) 
EN GRUPS DE 2-3 ALUMNES S’HAN DE ESTABLIR POSSIBLES APILAMENTS DE 

MATERIALS I CIRCUÏTS DE CIRCULACIÓ EN EL SOLAR DE LA OBRA DEL 

EXEMPLE 2 DURANT 2 FASES DIFERENTS D’OBRA: 

 

FASE 1: CIMENTACIÓ I ESTRUCTURA METÀL·LICA AMB FORJATS COL·LABORANTS. 

FASE 2: COL·LOCACIÓ DE FAÇANES DE PANELL SANDVITX I POLICARBONAT. 

 

• RECORDA ELS ELEMENTS AUXILIARS DE TRANSPORT I ELEVACIÓ IDONIS PER A 
L’EXECUCIÓ. 

 

EL PLÀNOL DEL SOLAR ÉS EL SEGÜENT: 
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