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TRANSGRUAS J. SALAVEDRA, S.L., està ubicada a Vilo-
bí d’Onyar, carretera GIV 5341, cantonada carretera GIC 
5343, al costat de l’aeroport de Girona - Costa Brava.

TRANSGRUAS J. SALAVEDRA, S.L., és una empresa fun-
dada per Josep Salavedra Ciurana, el juny de 1989, i que 
després d’anys de treball i esforç, és una de les empreses 
pioneres de la província de Girona dedicada al transport 
i serveis de contenidors. També disposa d’un ampli parc 
de grues de diferents mides i complements de tot tipus 
i d’una cuba per al transport d’aigua potable o aigua per 
piscines, jardins, obres...

L’empresa TRANSGRUAS J. SALAVEDRA, S.L. que disposa 
de la normativa EN- 280 per poder elevar persones amb 
cistella, del codi de transportista de residus T-2023 auto-
ritzat per l’Agència de Residus de Catalunya, està inscrita 
en el registre d’empreses amb risc d’amiant ( RERA ) amb 
el número 05/AG/08 dels Serveis Territorials de Treball de 
Girona i en el registre d’empreses acreditades del sector 
de la construcció de Catalunya ( REA ) amb el número 
09000001682.

L’empresa disposa  d’un equip humà amb anys d’experiència, 
formació i informació per donar el millor servei possible.



GRUES EQUIPADES AMB CISTELLA ACREDITADA AMB LA NORMATIVA EN-280 PER PODER 
ELEVAR PERSONES IDEAL PER A DIVERSOS TREBALLS:

 - REHABILITACIÓ DE FAÇANES
 - PODA D’ARBRES
 - COL·LOCACIÓ DE RÈTOLS
 - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
 - REVISIONS OCULARS D’ESTRUCTURES

CAPAÇ D’ELEVAR PERSONES FINS A 35 M.



HIAB 166 (16 m. horitzontals) 
MAN 26.320 (6x2 rígid) - MEWP



HIAB 166 (16 m. horitzontals) 
MAN 18.280 (4x2 rígid) AMB BOLQUET I AMB ACCESSORIS



HIAB 166 (16 m. horitzontals) 
MAN 26.313 (6x2 rígid amb ganxo)



OFERIM COMBINACIONS DE GRUA AMB JIB PERFECTE PER A TREBALLS AMB CULLERA, COM 
PER EXEMPLE:

 - DRENATGES
 - COL·LOCACIÓ DE GRAVA
 - REPARTIMENT D’ÀRIDS A DIVERSES ALÇADES
 - COL·LOCACIÓ DE TERRES EN JARDINERES
 - NETEJA DE LLOTS DE LLACS (o BASSES)
 - EXTRACCIÓ DE FANGS
 - EXCAVACIONS PER A PISCINES 

CONTROL REMOT EN TOTA LA GAMMA, TANT PER LA GRUA COM PER L’ESTABILITZADOR.



HIAB 322  + JIB I ACCESSORIS 
MAN 33.360 (6x6 rígid amb ganxo)



PALFINGER 360  + JIB I ACCESSORIS 
MAN 33.360 (6x4 rígid)



HIAB 377 + JIB I ACCESSORIS
MAN 18.440 (4x4 rígid/tractora)



HIAB 377 (25 m. horitzontals) + JIB I ACCESSORIS
MAN 33.360 (6x4 rígid) amb bolquet



HIAB 422 (24 m. horitzontals) + ACCESSORIS
MAN 33.433 (6x4 rígid/tractora)



CAMIONS AMB TRACCIÓ TOTAL AMB POSSIBILITAT DE PROVEIR-LOS DE GRAPA, IDEAL PER:

 - RECOLLIDA DE PODA
 - MONTATGES I DESMONTATGES DE ROCALLES
 - NETEJA DE RECS
 - COL·LOCACIÓ DE PISCINES 
 - COL·LOCACIÓ DE GRAVA AMB TERRASSES INVERTIDES

GRUES DE GRAN CAPACITAT CAPACES DE REALITZAR MOVIMENTS AMB PRECISIÓ I AMB UNA 
ESTABILITAT COMPLETA. ADAPTACIONS DE PLATAFORMES, BANYERES I GÓNDOLES.



HIAB 800 ESPECIAL (27 m. horitzontals) + JIB I ACCESSORIS
MAN 41.364 - 41.430 (8x4 rígid/tractora) amb peus delanters



HIAB 800 ESPECIAL (27 m. horitzontals) + JIB I ACCESSORIS
MAN 41.440 (8x8 rígid)



HIAB 1055 ESPECIAL + JIB I ACCESSORIS 
MAN 35.440 (8x2 rígid)



CONTENIDORS

EQUIPS DE GANXO AMB GRUES DE GRAN CAPACITAT 

Dipòsits per a runa

TRANSGRUAS J. SALAVEDRA S.L. està autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya 
a realitzar tranport de residus mitjançant el codi de transportista T-2023.

Disposem d’un ampli ventall de contenidors (2, 4, 9, 20, 35 m2) per garantir un servei 
ràpid i eficaç en el transport de runes i residus.

Disposem també d’equips de ganxo amb 
grua de 25 m. amb JIB de mides molt re-
duïdes ideals per col·locar-los en interiors 
de locals de difícil accés.

Ganxo automàtic amb sistema a control remot. 
Enganxa i desenganxa a distància garantint la 
màxima seguretat.
Ideal per evitar riscos laborals.



ALTRES

Plataforma 

Banyera

Plataforma

Góndola Góndola

Cuba



MOFET SERRA MECÀNICA

MINIGRUA MC60

Carretó elevador especial per desplaçar 
càrregues llargues lateralment.

Màxima maniobrabilitat, moviments 
multidireccionals.

Complement per a grues.

Especial per a poda i tala d’arbres.

Grua de dimensions reduïdes de gran capacitat per a treballs especials i amb problemes 
d’espai.



ACCESSORIS



MAN 18.280 (4X2 rígid) - HIAB 166 (16M horitzontals) - AMB BOLQUET I AMB ACCESSORIS
MAN 26.313 (6x2 rígid amb ganxo) - HIAB 166 (16m horitzontals)
MAN 26.313 (6x2 rígid amb ganxo) - HIAB 166 AMB ACCESSORIS
MAN 26.314 (6x2 rígid amb ganxo) - HIAB 166 (16m horitzontals) 
MAN 26.314 (6x2 rígid amb ganxo) - HIAB 166 AMB ACCESSORIS
MAN 26.320 (6x2 rígid) - HIAB 166 (16m horitzontals)
MAN 26.320 (6x2 rígid) - HIAB 166 AMB ACCESSORIS
MAN 19.414 (6x2 rígid amb ganxo)
MAN 19.414 (6x2 rígid) - HIAB 220 (16m horitzontals) - 30 TN
MAN 19.414 (6x2 rígid) - HIAB 220 AMB ACCESSORIS
MAN 18.264 (4x2 rígid amb ganxo)
MAN 18.264 (4x2 rígid - S/C) - HIAB 330 ESPECIAL AMB JIB (25m horitzontals) - 35 TN
MAN 18.264 (4x2 rígid) - HIAB 330 AMB JIB I ACCESSORIS 
MAN 33.360 (6x6 rígid amb ganxo) - HIAB 322 AMB JIB (25m horitzontals) - 40 TN
MAN 33.360 (6x6 rígid amb ganxo) - HIAB 322 AMB JIB I ACCESSORIS
MAN 33.360 (6x4 rígid) - PALFINGER 360 AMB JIB (25m horitzontals) - 40 TN
MAN 33.360 (6X4 rígid) - PALFINGER 360 AMB JIB I ACCESSORIS
MAN 33.360 (6X4 rígid) - HIAB 377 AMB JIB (25m horitzontals) - 40 TN
MAN 33.360 (6X4 rígid) - HIAB 377 AMB JIB I ACCESSORIS
MAN 18.440 (4x4 rígid/tractrora) - HIAB 377 AMB JIB (27m horitzontals) - 40 TN
MAN 18.440 (4x4 rígid/tractrora) - HIAB 377 AMB JIB I ACCESSORIS
MAN 33.433 (6x4 rígid/tractora) - HIAB 422 (24m horitzontals) - 45 TN
MAN 33.433 (6x4 rígid/tractora) - HIAB 422 AMB ACCESSORIS
MAN 41.364 (8x4 rígid/tractora) - HIAB 800 ESPECIAL AMB JIB (27m horitzontals) - 85 TN
MAN 41.364 (8x4 rígid/tractora) - HIAB 800 AMB JIB I ACCESSORIS
MAN 41.430 (8x4 rígid/tractora) - HIAB 800 ESPECIAL AMB JIB (27m horitzontals) - 85 TN
MAN 41.430 (8x4 rígid/tractora) - HIAB 800 AMB JIB I ACCESSORIS
MAN 41.440 (8X8 rígid) - HIAB 800 ESPECIAL AMB JIB (30m horitzontals - 1000kg)
MAN 41.440 (8x8 rígid) - HIAB 800 AMB JIB I ACCESSORIS
MAN 35.440 (8x2 rígid) - HIAB 1055 ESPECIAL AMB JIB (33m horitzontals) - 110 TN
MAN 35.440 (8X2 rígid) - HIAB 1055 ESPECIAL AMB JIB I ACCESSORIS
CUBA D’ACER INOXIDABLE PER TRANSPORT D’AIGUA POTABLE, PISCINES, JARDINS, OBRES,ETC...

ÍNDEX DE CAMIONS

* ELS NOSTRES ACCESSORIS SÓN: CULLERA ÀRIDS, GRAPA, POP, CISTELLA PER AIXECAR PERSONES,  REMOLC I TANQUETES.



1 .CONTRACTACIÓ. 
El lloguer de camions grua es farà d’acord a les presents Condicions Generals de Contractació. Qualsevol condició no continguda en aquestes Condicions Generals 
requerirà l’acord i exprés entre les parts. 

2 .OBJECTE DEL CONTRACTE. 
L’empresa llogatera s’obliga exclusivament a posar a disposició de l’empresa arrendatària, al lloc designat per aquesta, els camions grua amb la capacitat d’elevació de 
càrregues que li hagin estat sol·licitats, pel temps determinat i un preu cert establert conforme al que es disposa en aquestes condicions generals, perquè amb aquestes 
màquines s’executin els treballs que expressament siguin més indicats per l’empresa arrendatària o el seu personal autoritzat. L’empresa llogatera no assumeix sota cap 
concepte l’obligació d’executar parts de l’obra on s’emplaci la seva maquinària, ni unitats del mateix. L’empresa llogatera podrà substituir qualsevol de les màquines 
arrendades durant tota la durada del contracte. 
Les màquines objecte d’arrendament hauran de ser manejades exclusivament per l’operador de l’empresa llogatera que aquesta designi, degudament format per fer -ho. 

3 .OBLIGACIONS DE LES PARTS.  
3.1 - DE L’EMPRESA LLOGATERA: 

- L’empresa llogatera posarà a disposició de l’empresa arrendatària la maquinària objecte d’aquest contracte, amb tots els equips de seguretat legalment exigi-
bles i havent-ne sotmès a operacions de manteniment, revisions i inspeccions oficials reglamentàriament establertes. 

- L’empresa llogatera haurà de reparar qualsevol grua que pateixi una avaria en el menor temps possible. De no ser factible, no es responsabilitzarà de la con-
tinuïtat del servei. 

- Seran responsabilitat de l’empresa llogatera o correspondran a l’operador dels camions grua, les següents funcions: 
A ) La conducció del camió grua. 
B ) El funcionament de tots els dispositius de la seguretat amb els que compti el camió grua. 
C ) L’emplaçament de la màquina al lloc designat per l’empresa arrendatària, que haurà de tenir en compte per això tant la resistència del terreny, com els 
pesos de la grua i càrregues a elevar, balanç de càrregues i distàncies, altures i profunditats a operar durant les maniobres. 
D ) La col·locació i comprovació de les plaques de suport i els gats de suport. 

3.2 - DE L’EMPRESA ARRENDATÀRIA: 
- L’elecció del camió grua amb capacitat adequada per als serveis que es fessin servir. 
- La designació d’un cap de maniobres, responsable tant d’indicar els treballs a realitzar com de la supervisió i la direcció de la maniobra. 
- L’eliminació d’obstacles que impliquin riscos, incloses les línies elèctriques d’alta i baixa tensió amb conductors despullats, o en cas de ser impossible la seva 
eliminació, la presa de mesures preventives oportunes. 

- El condicionament dels accessos, així com de les plataformes de treball dels camions de la grua. 
- La comprovació que el terreny sobre el qual va a treballar i circular amb el camió grua tingui la resistència suficient. En el supòsit que no faciliti a l’empresa 
arrendatària un estudi o informi sobre resistència del terreny, serà responsable de tots els danys materials o personals que es puguin derivar de la falta de 
resistència del mateix per suportar el pes del camió grua. 

- Les tècniques i tasques de senyalització seran executades per treballadors, degudament formats, de l’empresa arrendatària. Si no hi ha previ acord entre 
les parts, aquestes tasques podran ser realitzades per treballadors de l’empresa llogatera, amb un supòsit es facturarà el preu / hora per ajudant que tingui 
establert de l’empresa llogatera. 

 Quan sigui exigida direcció facultativa per a l’execució d’alguna feina, correspondrà a l’empresa arrendatària designar el càrrec a un tècnic qualificat per a 
fer-ho. Previ acord entre les parts, un tècnic de l’empresa llogatera es podrà fer càrrec de la direcció facultativa, amb el qual es facturarà el preu / hora que 
per aquest concepte tingui establert l’empresa llogatera. 

- Tots els permisos i autoritzacions administratives necessaris perquè amb els camions grua es puguin executar els treballs que els assigni l’empresa arrenda-
tària, seran tramitats per l’empresa arrendatària al seu càrrec, que haurà igualment d’efectuar les tasques de senyalització d’espais reservats per a la ubicació 
d’aquestes. L’empresa llogatera, es podrà fer càrrec de la tramitació dels permisos i autoritzacions legalment exigits i senyalitzar els espais reservats, actuant 
com mandatari de l’empresa arrendatària, en el qual percebrà per aquesta gestió el preu que tingui fixat per fer -ho. 

- Aportar els materials, útils i accessoris a fer servir, com ara estrops, grillons, separadors, balancins, tirants, xinxes, etc... per la subjecció de la càrrega, el seu 
hissat o moviments necessaris per a les maniobres, i en general qualsevol element a utilitzar que no hagi estat subministrat pel fabricant de la grua. 

- Impedir la presència de persones alienes a les operacions en llocs que estiguin a prop de les màquines o la seva zona d’actuació. 
- L’empresa arrendatària no podrà cedir ni subarrendar, total o parcialment, el camió grua, excepte acord exprés formalitzat per escrit amb l’empresa llogatera. 

4 .RISCS ASSEGURATS. 
L’empresa arrendatària coneix i accepta la condicions i cobertures estipulades en les pòlisses de responsabilitat civil general i de mercaderies manipulades i transpor-
tades, contractades per l’empresa llogatera en garantia dels eventuals danys, directes o indirectes, que poguessin originar-se per causes que puguin ser imputables 
a la llogatera durant el temps de durada del lloguer o serveis convinguts. Qualsevol cobertura superior o risc no previst en la pòlissa de l’empresa llogatera serà per 
compte de l’empresa arrendatària. 

5 .DURACIÓ. 
Es considera el començament del lloguer des del moment de la sortida del camió grua de la base on es trobi. El lloguer finalitza en el moment de l’entrada del camió 
grua a la referida base 

6 .FACTURACIÓ. 
Las factures seran confeccionades aplicant els preus i condicions generals dels serveis vigents en el moment de la petició de la prestació del servei i inclourà totes 
i cadascuna de les taxes i impostos derivats de la realització del mateix. Els preus vigents referits es troben a disposició de l’empresa arrendatària per a qualsevol 
comprovació que desitgin efectuar. 
Seran objecte de facturació, cost de la sortida, desplaçament del camió grua des de la seva base al lloc de treball i retorn, ja sigui en Km o en temps, contemplant 
els mínims establerts per aquest concepte a la llista de preus de l’empresa llogatera. El transport, la preparació i la col. locació d’equips especials. Les hores que el 
camió grua ha estat a disposició de l’arrendatària. Les demores o interrupcions sorgides per causes alienes a l’empresa llogatera, com ara falta d’accessos, defectes en 
el subministrament, etc. considerant-les com hores de servei. Les despeses, taxes i impostos derivats dels permisos necessaris quan calgui ajudants o personal auxiliar. 
La factura serà abonada pel client al comptat amb caràcter previ a la prestació del servei, excepte pacte contrari. 

7 .FUR.
Les parts, amb una expressa renuncia a qualsevol altre que pogués correspondre’ls, es sotmeten al fur del lloc on radica el domicili social de l’empresa llogatera.



Ctra. Girona-Sta. Coloma, 51
17183 SANT DALMAI (Girona)

Tel.  972 47 43 64
Fax  972 47 36 49

Mòbil  610 20 19 09
www.transsalavedra.com

E-mail :  info@transsalavedra.com


