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MG DADES GENERALS 
 
MG 1  OBJECTE DE L’OBRA 
L’objecte de l’obra es la reparació de les façanes de l’Escola Garrofer de Viladecans 
 
MG 2 SITUACIÓ 
Carrer dos de maig 39, 08840 Viladecans 
 
MG 3 PROMOTOR 
El promotor de l’obra es l’ajuntament de Viladecans 
 
MG 4 AUTOR DEL TREBALL 
José Luis Montero Ferrer    Col·legiat 5756 
 
MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
MD 1 Informació prèvia: 

 
MD 1.1 Antecedents 
Es tracta d’un edifici dels anys 70 del segle XX, de tres plantes destinat a equipament docent 
 
Les façanes estan resoltes amb una primera franja, els ampits de les finestres, amb fàbrica de maó  
vist ceràmic, una franja de finestres  i la part superior amb una biga de cantell de formigó armat. Els 
pilars també son de formigó vist, disposats a les cantonades de les façanes i a les cantonades dels 
patis   
 
Els antecedents que s’han considerat per establir les pautes i criteris de la intervenció, i que es 
relacionen a la intervenció de les façanes ,son els descrits a l’informe sobre patologies detectades a 
les façanes de l’escola el Garrofer de Viladecans, redactat per Jordi Bernuz i Bertolin, Arquitecte, 
amb Referència: JM4759, i, sol·licitat pel Sr. José Luis Duran, tècnic de Serveis Públics del 
Departament d’Espai Públic de l’Ajuntament de Viladecans. 
En el qual es posa de manifest l’estat de conservació i patologies detectades a les façanes i al pati 
central de l’esmentada Escola. 
Queda fora d’aquesta intervenció tot el sistema de recollida d’aigües per estar contemplat en un 
projecte de rehabilitació energètica, en el qual s’actua sobre la coberta. 
 

MD 2 Descripció de la intervenció 
 

MD 2.1 Elements de formigó. 
 
Repicat i sanejat de totes les zones esquerdades i fissurades, fins arribar al formigó que es trobi en 
bones condicions. 
 
Raspatllat de l’armadura rovellada fins arribar a l‘acer que es trobi en bones condicions. 
 
Aplicació d’un pasivador sobre les armadures que quedin a la vista. 
 
Aplicació d’un punt d’unió sobre les armadures i les superfícies de formigó que s’hagin de 
reconstruir 
 
Reconstrucció de les zones afectades amb un morter de reparació 
 
Revestiment exterior amb un morter impermeable de poc gruix 
 
 
 
MD 2.2 Tancaments ceràmics. 
 
Repassar esquerdes de façanes per impedir l’entrada d’aigua  



 
MD 2.3 Superfície 
La superfície prevista de la intervenció es de 850,97m2 
 
MD 2.4 Fotos  
S’adjunten fotos a títol de mostra, que no suposen la totalitat de l’ intervenció   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



MD 2.5 Abast de l’ intervenció 
Donat que no s’ha pogut examinar  el 100% de les façanes  exteriors com les del pati interior ni 
s’han pogut realitzar cales d’inspecció  
es parteix d’una intervenció per a la reparació dels elements de formigó  del 30% i, d’una aplicació 
de revestiment  de protecció del 100% a tots els elements de formigó, que suposa una superfície 
850,97 m2 
 
MD 2.6 Termini d’execució 
S’estima un termini d’execució de 7 setmanes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 
 

estudi de seguretat i salut 

memòria d’edificació 
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REVESTIMENTS DE PARAMENTS 

1.- Introducció 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un parament, està destinat a millorar les seves propietats i/o 
aspectes. 

1.2 Tipus de revestiments: 

• Exteriors: 
- aplacats o xapats: revestiment exterior de paraments amb plaques de fusta, taulons de 

fusta, perfils d’alumini, perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer, o 
altres. 

- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar 
les irregularitats d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior. 

- pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria 
i elements d’instal·lacions, situats a l’exterior amb pintures i vernissos. 

- Estucat: revestiment continu exterior de morter de ciment, de calç i ciment o de resines 
sintètiques, que s’aplica en una o més capes a un parament prèviament arrebossat amb la 
finalitat de millorar la superfície d’acabat del mateix. 

 
• Interiors:  
- aplacats o xapats: revestiment interior de paraments amb planxes rígides de suro, taules i 

taulons de fusta, perfils d’alumini o de plàstic, perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i 
plaques rígides d’acer inoxidable o PVC, o altres. 

- enrajolat de parets: revestiment de paraments interiors amb rajoles de València 
- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar 

les irregularitats d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior. 
- flexibles:  revestiment continu de paraments interiors amb papers, plàstics, microfusta i 

microsuro, per a acabat decoratiu de paraments, presentats en rotlles flexibles. 
- refererit: revestiment continu interor de guix negre, que s’aplica a les parets per preparar-

les, abans de l’operació més fina del lliscat. 
- lliscat: revestiments contnus interiors de guix blanc, que constitueix la terminació o 

acabament que es fa a sobre de la superfície del referit. 
- pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria 

i elements d’instal·lacions, situats a l’interior amb pintures i vernissos. 
- teixits: revestiment continu de paraments interiors amb materials tèxtils o moquetes a base 

de fibra natural o artificial. 

1.3 Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com: 

• per a revestiments exteriors: bastides de façana o bastides penjades, etc. 
• per a revestiments interiors: bastides de cavallets, escales de mà, etc. 
 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’utilitzaran gruetes de petita capacitat. 
Als treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant 
punts de llum la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica de 100 lux. 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques 
perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les 
instal·lacions d’higiene i benestar, així com també les preses provisionals d’obra (aigua i 
electricitat). 
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REVESTIMENTS EXTERIORS 

1.- Definició i descripció 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un parament exterior, està destinat a millorar les seves 
propietats i/o aspecte. 

1.2 Descripció: 

Els revestiments es realitzen en les següents fases: 

• Revestits o xapats: 
- col·locació d’ancoratge. 
- muntatge de plaques. 
• Arrebossats:  
- tapar desperfectes del suport amb el mateix tipus de morter que s’emprarà. 
- Humectar el suport prèviament net, i arrebossar. 
- es suspendrà el treball amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 
- passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi. 
• Pintures: 
- la superfície del suport estarà seca i neta, eliminant-se eflorescències, etc. 
- s’ha d’evitar la generació de pols a les proximitats de les zones per pintar. 
- es suspendrà el pintat amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 
• Adreçat:  
- s’ha de comprovar que el morter de l’arrebossat sobre el qual s’acabarà s’ha adormit. 
- es suspendrà l’adreçat amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 
- s’evitaran els cops o vibracions mentre duri l’adormiment del morter. 
- passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi.  
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 
subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de 
considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec de material 
s’elevarà a través de maquinària instal·lada per a aquest fi: muntacàrregues, gruetes, etc. El 
transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. Pel transport del material 
paletitzat des del camió o magatzem fins als aparells elevadors, es realitzarà mitjançant carretó 
elevador. 
 
Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

• operadors de grua. 
• operaris de muntatge de plaques, pintors o manipuladors de morter, segons el cas. 
• operadors de carretó elevador. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la 
realització dels revestiments: 

• maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc. 
• estris: bastides tubulars modulars, bastides penjades, bastides de cavallets, escales de mà, 

proteccions col·lectives i personals, etc. 
• eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 
• presa provisional d’aigua. 
• instal·lació elèctrica provisional. 
• instal·lacions d’higiene i benestar. 
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REVESTIMENTS EXTERIORS 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els 
riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions 
constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la 
possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment 
esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se 
en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al 
procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per 
anul·lar o en el seu cas controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures 
preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.              ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.       ALTA GREU ELEVAT 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.                   MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.               BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
6.-Trepitjades sobre objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
7.-Cops contra objectes immòbils.  ALTA LLEU MEDI 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  BAIXA GREU BAIX 
9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives   

MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 
21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombaments de material de 
revestiment. 
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments 
tòxics. 
(20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents. 
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REVESTIMENTS EXTERIORS 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el 
muntacàrregues d’obra, per a elements de poc pes, la grueta, i bombes per a les 
elevacions de morters, formigons, guixos i materials a granel. 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que 
ja estan construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l'execució de 
l’obra.  

PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos 
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat 
possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir la bastida neta i 
endreçada. 

• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja 
instal·lades a les activitats anteriors /balconeres, cornises, etc.). 

• En iniciar-se la jornada, es revisarà tota la bastimentada i mitjans auxiliars, comprovant-se 
les seves proteccions i estabilitat. 

• Posat que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, 
l’operari exposat a risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó 
convenientment ancorat. 

• S’ha de mantenir la bastimentada neta de substàncies pastoses per evitar lliscaments. 
• Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada 

per plataformes específiques. 
• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
• Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es tallessin, podrien convertir-se en “llaç” 

amb el qual, en ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot des d’alçada. 
• En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar 

cops, ferides i erosions. 
• En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements 

mòbils, i es tindrà especial cura de no posar el peu sota del palet. 
• Per evitar lumbàlgies es procurarà, en el transport manual de material, que aquest no 

superi els 30 Kg. 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició 

d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de 

seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de 
seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

• Posat que es treballi a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una 
protecció a base de barana perimètrica. 

• És prohibit l’ús de cavallets en balcons sense haver instal·lat un sistema de protecció 
contra les caigudes des d’alçada. Si no existeix aquesta protecció, es penjaran d’elements 
ferms de l’estructura cables amb els què amarrar el fiador del cinturó de seguretat. 

Aplacat o xapat 

• En el cas d’aplacats o xapats, la bastida ha de ser fixa, quedant completament prohibit l’ús 
de bastida penjada. 

• Es suspendrà la col·locació de l’aplacat o xapat quan la temperatura descendeixi per sota 
de +5 ºC. 

• No s’ha de recolzar cap element auxiliar a l’aplacat. 
• El transport de les plaques es farà en gàbies, safates o dispositius semblants dotats de 

laterals fixos o abatibles. 
• S’haurà d’acotar la part inferior on es realitza l’aplacat i a la part superior no es realitzarà un 

altre treball simultàniament, qualsevol que sigui aquest. 
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• Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, 
guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó 
de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

Arrebossats i estucats en fred 

• Els sacs d’aglomerats s’aplegaran ordenadament repartits al costat dels talls on s’hagin 
d’emprar, el més separats possible dels trams per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

• Els sacs d'aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 
• Quan les plataformes de treball siguin mòbils (bastida penjada, plataforma de treball 

sustentada mitjançant elements pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament 
elèctric, etc.) s’empraran dispositius de seguretat que evitin el seu lliscament involuntari. 

• S’acotarà la part inferior on es realitza l’arrebossat o estucat en fred senyalitzant el risc de 
caiguda d’objectes. 

• És prohibida la simultaneïtat de treballs a la mateixa vertical 
• Els operaris que realitzin la manipulació de morters hauran d’emprar casc de seguretat, 

guants de goma, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en 
aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

• En cas que s’empressin procediments pneumàtics per a la realització d’arrebossats, es 
vigilarà que la instal·lació elèctrica compleixi amb el Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió.  

Pintures 

• S’evitarà  el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà als 
treballadors que realitzin l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin 
d’esquitxades i permetin la seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial 
antiesquitxades, granota de treball, guants de neoprè, botes de seguretat i, quan es 
necessiti, cinturó de seguretat). 

• El vessament de pintures i matèries primeres sòlides com pigments, ciments o d’altres, es 
portarà a terme des de poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols. 

• Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es 
fumarà, menjarà ni es beurà, 

• Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran 
d’estar dotats d’adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents; a 
aquest adaptador facial anirà acoblat el seu corresponent filtre químic o filtre mecànic quan 
les pintures continguin una alta càrrega pigmentària i sense dissolvents orgànics que evitin 
la ingestió de partícules sòlides. 

• Quan s’apliquin pintures amb riscos d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts 
irradiadores de calor, com treballs de soldadura o d’altres, tenint previst a les proximitats 
del tall un extintor. 

• L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’haurà de fer a 
recipients tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin 
recipients que continguin nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar una volta periòdica dels 
mateixos per evitar el risc d’inflamació. S’instal·laran extintors de pols química seca al 
costat de la porta d’accés al magatzem de pintures. 

• Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment 
de càrregues per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

• El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació. 
• A sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar els següents senyals: 

advertència material inflamable, advertència material tòxic, no fumeu. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament 
d’aquesta activitat  

Escales de mà 
Grúes i aparells elevadors 
Carretó elevador 
Formigonera pastera 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 
R.D. 1627/1997)   
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REVESTIMENTS EXTERIORS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes 
per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada 
de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 
10 cm. d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells 
com a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i 
reforç central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de 
protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. 
Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb taulons 
de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’ample. 

• Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la 
normativa ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal d’advertència de risc de caiguda d’objectes. 
• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d’advertència de risc elèctric. 
• Senyal de prohibit el pas als vianants. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus.  
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 
RD 1627/1997). 
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REVESTIMENTS EXTERIORS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

• Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
 
• Pels treballs de pintura: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte. 
- Pantalla facial, si correspon. 
 
• Pels treballs amb morters: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
 
• Pels treballs d’aplacat o xapat: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà 
als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que 
ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits 
establerts pel R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les 
corresponents Normes UNE.  
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ELEMENTS AUXILIARS 
 

 

ESCALES DE MÀ. 

• A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar  
engalzats. 

• Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent. 
• No han de superar alçades superiors a 5 metres. 
• Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre. 
• Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 
• Han de  disposar de dispositius antilliscants a la  base o ganxos de subjecció a la seva part 

superior . 
• L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de 

desembarcada. 
• L’ascens o  el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 
 

GRUES I APARELLS ELEVADORS 

• En el  cas de l’elevació i transport dels ferros corrugats, mitjançant grua, s’haurà de vetllar 
per à que es faci un correcte eslingat. 

• L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de 4. 
• S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços. 
• Mai s’ha de forçar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevació i si es detectés 

deformacions  o trencaments de qualsevol dels seus fils cal desfer-se d’aquesta. 
• Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 
• En el cas de  les eslinges metàl·liques, s’haurà de considerar la correcta situació i dimensió 

dels seus corresponents dispositius. 
• El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 
• La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos. 
• Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que 

queda contemplat a la nostra legislació vigent : 
- RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Aparells d’elevació i   

la seva Manutenció. 
- Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova l’Instrucció Tècnica complementària MIE-

AEM2 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues 
desmuntables per a l’obra. 

- RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova l’Instrucció tècnica 
complementària MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en 
referència a grues mòbils autopropulsades emprades. 

 

CARRETÓ ELEVADOR 

• Abans d’iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó. 
• Posat que es detectés qualsevol deficiència s’haurà de comunicar al servei de manteniment 

i deixar el carretó fora de servei. 
• Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment 

paletitzada, fleixada i ubicada correctament. 
• Al procés de conducció del carretó s’hauran de  considerar els següents punts : 
- no  s’ha de permetre que pugi cap persona al carretó. 
- s’ha de mirar en la direcció d’avançament  i mantenir la vista en el camí  que s’ha de 

recórrer. 
- s’ha de disminuir la velocitat a  encreuaments i llocs amb poca visibilitat. 
- s’ha de cerciorar amb  l’encarregat de l’obra dels camins aptes pel trànsit del carretó. 
- s’ha de transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues paletitzades). 
- no  s’han de transportar càrregues que superin la capacitat  nominal. 
- no  es pot circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en  interiors. 
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- s’ha de circular pels camins dissenyats amb aquesta finalitat, mantenint una distància 
prudencial amb  altres vehicles que el precedeixin tot evitant avançaments. 

- s’han d’evitar parades i arrencades  brusques i viratges ràpids. 
- s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. a causa de les dimensions del 

carretó amb la càrrega que es transporta. 
- quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada. 
- sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb la forquilla situada a 15 cm de 

terra. 
- en  moviment,  s’ha d’emprar el llum llampegant i en cas de marxa enrera el senyal sonor 

intermitent. 
• En cas de transport fora de l’obra, el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb les 

assegurances reglamentàries. 
• Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en 

punt mort, el motor  estigui parat, els frens posats i la clau de contacte treta. Si el carretó es 
troba  en  un pendent, es calçaran les rodes; tanmateix la forquilla s’ha de deixar en la 
posició més baixa. 

• Esdevé  obligatòria la instal·lació al carretó d’un pòrtic antiimpactes i antibolcades. 
• La part superior del carretó ha de disposar d’un sostre protector contraimpactes i contra les 

inclemències del temps.  
 

FORMIGONERES PASTERES 

• Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a 
una distància superior als 3 metres de la vorera de qualsevol excavació per evitar així el 
risc de caiguda a diferents nivells.  Si es col·loca dintre de l’àrea d’influència de gir  de la 
grua torre es disposarà d’ un cobert per protegir la caiguda d’objectes. 

• Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li 
un cert vessament. 

• La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de 
perill i un rètol amb  la llegenda  “ ÉS PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES 
PERSONES NO AUTORITZADES”. 

• Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o 
“dumper”, separat del camí dels carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o 
atropellaments. 

• S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície d’estada 
de l’operador de la formigonera pastera, en prevenció dels riscos de caiguda al mateix 
nivell per lliscament. 

• Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els 
òrgans de transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc 
d’atrapament. 

• Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per 
moviments descontrolats. 

• L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona. 
• La carcassa i la resta de  parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar 

connectades a  terra. 
• La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe. 
• El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 
• Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió  de la xarxa 

elèctrica. 
• Posat que la formigonera pastera  es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de 

realitzar mitjançant la utilització d’un balancí que la sospesi per quatre punts. 
• Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar els 

conductes per  evitar moviments que puguin malmetre les conduccions, així com  per  
netejar els conductes una cop finalitzat  el procés de bombeig, de cada jornada. 
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PISTOLA FIXA-CLAUS 

• El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig correcte de 
l’eina, per tal d’evitar accidents per inexperiència. 

• En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el control 
de la pistola i patir accidents. 

• En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la 
pistola i patir accidents. 

• Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on dispara. 
• Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta. 
• No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes. 
• No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables. 
• L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres 
antiimpactes i cinturó de seguretat si els calgués.  

 

PERFORADORA PORTÀTIL 

• El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte de 
l’eina, per tal d’evitar els accidents per inexperiència. 

• S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de 
protecció; en cas de deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament restituïda. 

• Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de 
connexió, posat que s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina 
perquè sigui reparada. 

• S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques. 
• No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions. 
• No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i produir 

serioses lesions. 
• No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un 

punxó, després apliqui la broca i embroqui-la. 
• La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà mitjançant 

una mànega contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les corresponents 
proteccions.  

• És prohibit expressament de  dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil 
mentre està connectada a la xarxa elèctrica. 

 

INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I  BENESTAR: 

S’ha de  preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, 
preveient la presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals. 
Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, 
considerant  l’evolució d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les 
següents necessitats : canvi de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser : 

• mòduls prefabricats, o 
• construïdes a l’obra. 
  
Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 

• vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran 
equipats amb seients i casellers individuals. 

• lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per 
cada 10 treballadors. 

• dutxes, igual  que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una 
dutxa per cada 10 treballadors. 
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• inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima 
serà de : un inodor per  cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores.  Les 
dimensions mínimes dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada. 

• menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de  la brossa, ventilació, 
calefacció i il·luminació. 

  
Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i 
mòduls de vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un 
mòdul a l’altre. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de 
construir a prop de l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al 
treball. 
 
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en 
principi una zona per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica de 
l’obra, es disposa d’espai en l’interior de l’edifici que s’està construint, s’hauran de construir les 
Instal·lacions d’Higiene i Benestar seguint els paràmetres anteriorment assenyalats. 
S’aconsella que aquestes instal·lacions es trobin, també, a prop de les vies d’accés. 
 
Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que 
han de complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la 
temporada. 
 
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 
 
S’ha de  preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal  
i col·lectiva. 
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra 
ho permet.  
S’han  de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària 
a l’obra, i en el posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar 
permís municipal. Es senyalitzarà la prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si 
calgués, s’ha de limitar la zona amb tanques per vianants, convenientment senyalitzades 
mitjançant balises destellants durant la nit.  
 

NORMAS UNE de referencia en materia de formación de equipos de trabajo específicos: 

• Norma UNE 58923:2014. Plataformas Elevadoras Móviles de Personal. 

• Norma UNE 58451:2016. Carretillas Elevadoras de Manutención. 
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART I 

 
 
En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat 
relacionada en la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
 
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del 
projecte d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives 
adequades als riscos que comporti la realització de l'obra. 
 
A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost 
general de l'obra com un capítol més del mateix. 
 
No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta 
execució dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics 
generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats. 
 
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i 
salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el 
pla de seguretat i salut a que es refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica 
convenientment motivada, sempre que no suposi disminució de l'import total, ni  dels nivells de 
protecció continguts en l'estudi. 
 
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un 
estudi de seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra 
intervinguin diversos projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra. 
 
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 
 
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat 
per part del Col·legi professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres 
autoritzacions i tràmits per part de les Administracions publiques. 
 
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es 
farà declaració expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la 
inclusió de l'estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic. 
 
Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista 
elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i 
complementen les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi 
sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives 
de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podrà 
implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. En el cas de 
plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les propostes de 
mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que no podrà 
implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 
del RD. 
 
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms, el promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta 
circumstancia, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de 
l'obra. 
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La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte 
d'obra i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva 
aprovació a l'Administració publica que hagi adjudicat l'obra. 
 
Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en 
els paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció 
facultativa. 
 
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del 
promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes. 
 
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i 
salut, un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel 
Col·legi Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En 
les obres de les Administracions publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o 
òrgans equivalent. 
 
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació 
de coordinador, en poder de la direcció facultativa. 
 
A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i 
subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intevintents en l'obra, els 
representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i 
salut en el treball de les Administracions publiques competents, que podran fer anotacions en 
ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 
 
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció 
facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la 
Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra. 
 
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als 
representants dels treballadors d'aquest. 
 
Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97) 
En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà 
d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs. 
L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en l'obra 
de forma visible, actualitzant-se si fos necessari. 
 
Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) 
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se  a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el 
pla de seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.                                 
 
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les 
Administracions públiques competents.  
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART I 

 
PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA 
UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y 
EQUIPS PREVENTIUS: 
 
 
Aspectes generals. 
� REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de 

febrer de 1.940, en vigor capítol VII. 
� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 

de 14 d'abril de 1997. 
� REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA   

CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958. 
� PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 de Juny 

de 1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958. 
� ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. 

B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI. 
� ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. 

B.O.E. 16 de Març de 1.971, en vigor parts del títol II. 
� REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 

de 30 de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961. 
� ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ.O. 12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998. 
� REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 

2.001/1.983 de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983. 
� ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre 

de 1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987. 
� LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 

1995. 
� REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de 

Gener de 1997 
� SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 

B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 

de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL 

DE CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS 
TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN 
PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997. 

� FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS 
DE LA SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997. 

� PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A 
AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 
1997. 

� EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig 
B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 

� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 
12 de Juny de 1997. 

� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS 
DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997  de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997. 

� DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS 
TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 
d'Octubre de 1997. 

� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D. 
1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997. 

 
� NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 
 
Condicions ambientals. 
� IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940. 
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� PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL 
SOROLL DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989. 

 
Incendis 
� NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 

d'Octubre de 1.996. 
� ORDENANCES MUNICIPALS 
 
Instal·lacions elèctriques. 
� REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de 

Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969. 
� REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 

9 d'Octubre de 1.973. 
� INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 
 
Maquinària. 
� REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969. 

Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972. 
� EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 

de Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 
� REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de 

Juny de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de     1.981 i 16 de Novembre de 1.981. 
� REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de 

Juliol de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986. 
� I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de 

Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 
d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988. 

� I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 
7 de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990. 

� I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 
de Juny de 1.989. 

� I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS 
SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991. 

 
Equips de protecció individual (EPI) 
� COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE 

PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 
1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 
de febrer B.O.E. 8 Març de 1995. 

� DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997 

 
Senyalitzacions. 
� DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL 

TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997 
� SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC 
 
Varis. 
� QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978. 
� CONVENIS COL·LECTIUS. 
 
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 
 
Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140 

de 12/06/1997 
  
PROTECCIÓ DEL CAP  
Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995 
  
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS  
Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N.  166: 1996 
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura 
 i tècniques relacionades. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
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Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
  
PROTECCIÓ DE LES OÏDES  
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Orelleres. 

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Taps. 

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, 
us,precaucions de treball i manteniment. 

U.N.E.-E.N.  458: 1994 

  
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES  
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat 
de protecció i calçat de treball d'ús professional 

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. U.N.E.-E.N.  345: 1993 
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. U.N.E.-E.N.  346: 1993 
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N.  347: 1993 
 
PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS 
Equips de protecció individual contra caiguda 
d'altures.Dispositiu de descens. 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge rígida. 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge 
flexible. 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Elements de subjecció 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Absorbidors de energia. 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball 
i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de subjecció. 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils. 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Arnesos anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Connectors. 

U.N.E.-E.N.  362: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Sistemes anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

Equips de protecció individual contra la caiguda 
d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i marcat. 

U.N.E.-E.N.  365: 1993 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81 233: 1991 
E.N.    136: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca estàndard. 

U.N.E.  81281-1: 1989  
E.N.    148-1: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca central. 

U.N.E.  81281-2: 1989 
E.N.    148-2: 1987 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions roscades de M45 x 3. 

U.N.E.  81281-3: 1992 
E.N.    148-3: 1992 

Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81282 : 1991  
E.N.    140: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.  81284 : 1992 
E.N.    143: 1990 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres mixtes. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81285 : 1992 
E.N.    141: 1990 

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc provistos 
de màscara, mascarilla o conjunt broquet.Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per 
utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial tipo broquet. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  139:1995 

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de 
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb U.N.E.-E.N.  405:1993 
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vàlvules per protegir dels gasos o  
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat. 
  
PROTECCIÓ DE LES MANS  
Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part1:  Terminologia i requisits de prestacions. 

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part2:  Determinació de la 
resistència a la penetració. 

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part3:  Determinació de la resistència a la 
permeabilitat dels productes químics. 

U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N.  388:1995 
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N.  407:1995 
Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N.  420:1995 
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la 
contaminació radioactiva. 

U.N.E.-E.N.  421:1995 

Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. U.N.E.-E.N.  60903:1995 
  
VESTUARI DE PROTECCIÓ  
Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N.  340:1994 
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del 
comportament dels materials a l'impacte de petites partícules de 
metall fos. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 
E.N.    348: 1992 

Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids. 
Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una protecció 
química a certes parts del cos. 

U.N.E.-E.N.  467:1995 

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques 
connexes. Part1: requisits generals. 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 

Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar 
atrapat per peces de màquines en moviment. 

U.N.E.-E.N.  510:1994 

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode 
d'assaig per a la propagació limitada de la flama. 

U.N.E.-E.N.  532:1996 
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REPARACIÓNS A LES FAÇANES DE L´ESCOLA GARROFER DE VILADECANS

AMIDAMENTS Pàg.:01/02/17 1Data:

PRESSUPOST  RFGOBRA 01
ELEMENTS DE FORMIGÓCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb desprendiments en
paraments de formigó, amb morter tixotròpic de dos components de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i reforçat
amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat mecànic, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures, formació de
goterons i tota mena de motllures. Inclos mitjans de elevació
Passivador i pont d'unió per les armadures:SIKA MONOTOP 910-S
Morter de reconstrucció del formigó repicat:SIKA MONOTOP 412-S
Inclos Part proporcional de substitució d'armadures en malt estat.

1 K45RU510

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 façana F4 9,000 9,200 1,000 0,300 24,840

C#*D#*E#*F#2 6,000 5,300 1,000 0,030 0,954

C#*D#*E#*F#3 Façana F7 6,000 12,800 1,000 0,300 23,040

C#*D#*E#*F#4 3,000 5,300 1,000 0,300 4,770

C#*D#*E#*F#5 F9 6,000 12,800 1,000 0,300 23,040

C#*D#*E#*F#6 3,000 5,500 1,000 0,300 4,950

C#*D#*E#*F#7 F6 3,000 8,800 1,000 0,300 7,920

C#*D#*E#*F#8 façana F1 9,000 9,200 1,000 0,300 24,840

C#*D#*E#*F#9 6,000 5,300 1,000 0,300 9,540

C#*D#*E#*F#10 F2 3,000 8,800 1,000 0,300 7,920

C#*D#*E#*F#11 F3 3,000 8,800 1,000 0,300 7,920

C#*D#*E#*F#12 F5 3,000 8,800 1,000 0,300 7,920

C#*D#*E#*F#13 F10b,F8,F10,F8b 24,000 2,000 1,000 0,300 14,400

C#*D#*E#*F#14 Patis 6,000 8,200 1,000 0,300 14,760

C#*D#*E#*F#15 6,000 5,300 1,000 0,300 9,540

C#*D#*E#*F#16 Pilars 3,000 6,000 1,620 0,300 8,748

C#*D#*E#*F#17 3,000 4,000 1,620 0,300 5,832

C#*D#*E#*F#18 3,000 6,000 1,620 0,300 8,748

C#*D#*E#*F#19 3,000 4,000 1,620 0,300 5,832

TOTAL AMIDAMENT 215,514

m2 Aplicació de morter impermeable tipus SIKA TOP 107 SEAL o equivalent a superfícies de formigó a qualsevol alçda, per
a protecció contra la penetració i resistent a l'humitat, aplicada en tres capes. Inclos neteja superficies abans de l'aplicació
i plataforma elevadora

2 K8B2ZZ03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 façana F4 9,000 9,200 1,160 96,048

C#*D#*E#*F#2 6,000 5,300 1,160 36,888

C#*D#*E#*F#3 Façana F7 6,000 12,800 1,160 89,088

C#*D#*E#*F#4 3,000 5,300 1,160 18,444

C#*D#*E#*F#5 F9 6,000 12,800 1,160 89,088

C#*D#*E#*F#6 3,000 5,500 1,160 19,140

C#*D#*E#*F#7 F6 3,000 8,800 1,160 30,624

C#*D#*E#*F#8 façana F1 9,000 9,200 1,160 96,048

EUR



REPARACIÓNS A LES FAÇANES DE L´ESCOLA GARROFER DE VILADECANS

AMIDAMENTS Pàg.:01/02/17 2Data:

C#*D#*E#*F#9 6,000 5,300 1,160 36,888

C#*D#*E#*F#10 F2 3,000 8,800 1,160 30,624

C#*D#*E#*F#11 F3 3,000 8,800 1,160 30,624

C#*D#*E#*F#12 F5 3,000 8,800 1,160 30,624

C#*D#*E#*F#13 F10b,F8,F10,F8b 24,000 2,000 1,160 55,680

C#*D#*E#*F#14 Patis 6,000 8,200 1,160 57,072

C#*D#*E#*F#15 6,000 5,300 1,160 36,888

C#*D#*E#*F#16 Pilars 3,000 6,000 1,800 0,900 29,160

C#*D#*E#*F#17 3,000 4,000 1,800 0,900 19,440

C#*D#*E#*F#18 3,000 6,000 1,800 0,900 29,160

C#*D#*E#*F#19 3,000 4,000 1,800 0,900 19,440

TOTAL AMIDAMENT 850,968

m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària a qualsevol alçada amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló3 K4C31310

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 34,000 3,000 102,000

C#*D#*E#*F#2 30,000 3,000 90,000

TOTAL AMIDAMENT 192,000

PRESSUPOST  RFGOBRA 01
TANCAMENTS CERÀMICSCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Segellat de junt entre materials d'obra de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària, amb massilla de poliuretà bicomponent,
aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica

1 K7J513AA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#2 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:42 KY01111A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#2 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

PRESSUPOST  RFGOBRA 01
GESTIO DE RESIDUSCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



REPARACIÓNS A LES FAÇANES DE L´ESCOLA GARROFER DE VILADECANS

AMIDAMENTS Pàg.:01/02/17 3Data:

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1 K2RA61H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 162,450 0,050 1,300 10,559

TOTAL AMIDAMENT 10,559

m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 5 m3 de capacitat

2 K2R641E0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 162,450 0,050 1,300 10,559

TOTAL AMIDAMENT 10,559

EUR



REPARACIÓNS A LES FAÇANES DE L´ESCOLA GARROFER DE VILADECANS

PRESSUPOST Pàg.:01/02/17 1Data:

OBRA PRESSUPOST  RFG01

CAPÍTOL ELEMENTS DE FORMIGÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K45RU510 m2 Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions,
escantellades, erosions o zones amb desprendiments en
paraments de formigó, amb morter tixotròpic de dos components
de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres,
inclòs sanejat manual, repicat mecànic, amb aplicació de pont
d'unió i passivat d'armadures, formació de goterons i tota mena
de motllures. Inclos mitjans de elevació
Passivador i pont d'unió per les armadures:SIKA MONOTOP
910-S
Morter de reconstrucció del formigó repicat:SIKA MONOTOP
412-S
Inclos Part proporcional de substitució d'armadures en malt estat.
(P - 3)

215,514166,06 35.788,25

2 K8B2ZZ03 m2 Aplicació de morter impermeable tipus SIKA TOP 107 SEAL o
equivalent a superfícies de formigó a qualsevol alçda, per a
protecció contra la penetració i resistent a l'humitat, aplicada en
tres capes. Inclos neteja superficies abans de l'aplicació i
plataforma elevadora (P - 6)

850,96819,44 16.542,82

3 K4C31310 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària a
qualsevol alçada amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló (P - 4)

192,00012,52 2.403,84

CAPÍTOLTOTAL 01.01 54.734,91

OBRA PRESSUPOST  RFG01

CAPÍTOL TANCAMENTS CERÀMICS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K7J513AA m Segellat de junt entre materials d'obra de 30 mm d'amplària i 20
mm de fondària, amb massilla de poliuretà bicomponent,
aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica (P - 5)

20,0008,24 164,80

2 KY01111A m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans
manuals i tapada amb morter de ciment 1:4 (P - 7)

20,0007,32 146,40

CAPÍTOLTOTAL 01.02 311,20

OBRA PRESSUPOST  RFG01

CAPÍTOL GESTIO DE RESIDUS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 2)

10,55910,88 114,88

2 K2R641E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 1)

10,55936,85 389,10

CAPÍTOLTOTAL 01.03 503,98

EUR



REPARACIÓNS A LES FAÇANES DE L´ESCOLA GARROFER DE VILADECANS

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:01/02/17 1Data:

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 ELEMENTS DE FORMIGÓ 54.734,91
Capítol 01.02 TANCAMENTS CERÀMICS 311,20
Capítol 01.03 GESTIO DE RESIDUS 503,98

01 Pressupost  RFGObra 55.550,09

55.550,09

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost RFG 55.550,09
55.550,09

EUR



REPARACIÓNS A LES FAÇANES DE L´ESCOLA GARROFER DE VILADECANS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

55.550,09PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

7.221,5113 % Despeses generals SOBRE 55.550,09....................................................................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 55.550,09....................................................................................................................................3.333,01

Subtotal 66.104,61

2 % Seguretat i salut SOBRE 66.104,61....................................................................................................................................1.322,09

1 % Control de qualitat SOBRE 66.104,61....................................................................................................................................661,05

21 % IVA SOBRE 68.087,75.................................................................................................................................... 14.298,43

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 82.386,18€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( VUITANTA-DOS MIL TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS )
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