
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENDICE A: ESTUDIO DE CASOS TIPO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO 1: LOSA SOBRE CIMBRA 



INSTALACIONES COLECTIVAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Número de trabajadores en la obra 25
Duración de la obra (meses) 6
Longitud a construir de caminos de acceso (m) 250
¿Desvios de tráfico?

IMD aproximada veh pesados en los desvíos a construir
Trafico tipo T2

Longitud a construir de desvío provisional (2 carriles) (m) 400
Longitud de desvíos por viales existentes 200
Longitud de barreras PVC 100
Longitud con conos o balizas 100

CIMENTACION
Tipo de cimentación
Dimensiones del encepado
Largo (m) 4
Ancho (m) 4
Número de grupos de pilotes 2
Profundidad de los encepados (m) 2
¿La excavación será entibada(o vertical) o con taludes?
No rellenar la casilla 0
Diámetro de los pilotes (cm) 120
Número de pilotes por grupo 4

PILAS
Número de pilas bajas (5-20 m altura) 2
Número de pilas altas (>20 m altura) 0
Altura media de las pilas altas 0
Perímetro medio de las pilas altas 0

ESTRIBOS
Número de estribos (usualmente 2) 2
Ancho de la calzada en los estribos 9
Longitud de terraplén en estribos a proteger (m) 100

TABLERO
Vano principal
Ancho tablero 9
Longitud del vano 20
Tipología
Espesor losa (cm) 140
Resto de vanos
Número de vanos 2

Longitud del vano (poner la media en caso de variables) 10
Tipología
Espesor losa (cm) 90

CALCULO APROXIMATIVO DE LOS COSTES DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN PUENTES

Entibada

Pilotes

SI

200-799

Losa sobre cimbra

Losa sobre cimbra



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

Mes 12

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i 
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler 
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de 
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, 
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, 
interruptor, endolls i protecció diferencial 202,76 2.433,12

Mes 18

Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i 
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler 
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de 
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, 
endolls i protecció diferencial 141,42 2.545,56

Mes 18

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament 
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de 
lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb 
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb 
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 132,40 2.383,20

Ud 8
Radiador elèctric d´infraroigs monofàsic de 220 V de tensió, de 1000 W de 
potència elèctrica, instal.lat i amb el desmuntatge inclòs 59,61 476,88

Ud 25
Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, 
col.locat i amb el desmuntatge inclòs 27,37 684,25

Ud 9
Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,  col.locat i amb el desmuntatge 
inclòs 13,56 122,04

Ud 5
Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,  col.locada i amb el 
desmuntatge inclòs 45,43 227,15

Ud 4 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 100,95 403,80

Ud 4 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 75,85 303,40

Ud 4
Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb 
el desmuntatge inclòs 45,09 180,36

Ud 1
Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de 
seguretat i higiene en el treball 96,62 96,62

Ud 1
Farmaciola portàtil d´urgència, amb el contingut establert a l´ordenança 
general de seguretat i higiene en el treball 96,05 96,05

Ud 1 Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 162,50 162,50

Ud 3 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 17,33 51,99

Ud 25 Reconeixement mèdic 26,20 655,00

Ud 2 Curset de primers auxilis i socorrisme 163,73 327,46

h 60 Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 13,97 838,20

TOTAL INSTALACIONES 11.987,58

INSTALACIONES DE OBRA



ACCESOS y DESVIOS PROVISIONALES

Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

m 250
Camí d'accés de 5 m d'amplada mitja, base de tot-u artificial i part proporcional 
de desmunts i terraplenats d'obra 98,75 24.687,50

m 400
Metre lineal de carretera per a desviament provisional de trànsit amb 
senyalització provisional inclosa 278,00 111.200,00

m2 100
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 15,39 1.539,00

m 200 Senyalització vertical per a desviaments provisionals de trànsit 10,38 2.076,00

m 100 Abalissament amb cons o cintes 5,23 523,00

m 100
Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat 
d'unió i amb el desmuntatge inclòs 63,97 6.397,00

TOTAL ACCESOS y DESVIOS PROVISIONALES 146.422,50



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

Ud 28
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 6,51 182,28

Ud 6

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE EN 812 i 
UNE EN 352 19,83 118,98

Ud 3

Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla
facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible  , 
homologat segons UNE EN 812 i UNE EN 1731 29,90 89,70

Ud 10

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb viso
transparent i tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 
167 i UNE EN 168 7,94 79,40

Ud 6

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d´acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de d foscos de color 
DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i UNE EN 169 10,67 64,02

Ud 57
Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE
EN 458 0,36 20,52

Ud 6
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat
homologat segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458 13,82 82,92

Ud 38
Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE
EN 405 0,57 21,66

Ud 28

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex 
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció 
elàstica al canell 1,05 29,40

Ud 6

Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al 
canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 2,10 12,60

Ud 3

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE 407 i 
UNE EN 420 4,69 14,07

Ud 2
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip 
color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE EN 420 45,08 90,16

Ud 28

Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrade
de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 
346, UNE EN 347 5,87 164,36

PROTECCIONES INDIVIDUALES



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

Ud 6

Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en obra de
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2
UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 
346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE 
EN 12568 16,83 100,98

Ud 28

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb puntera 
metàl.lica 17,43 488,04

Ud 2

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta 
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 21,52 43,04

Ud 3

Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C,
de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i 
per a les extremitats inferiors, homologat segons CE 116,17 348,51

Ud 10 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 11,80 118,00

Ud 3
Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de
16 mm de D, d´aliatge lleuger, de qualitat F5 72,03 216,09

Ud 3

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d´ajust, element dorsal d´enganxament d´arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, 
homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i 
UNE EN 360 153,26 459,78

Ud 28 Faixa de protecció dorsolumba 19,23 538,44

m 150
Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de D, per a sirga de cinturó de
seguretat 2,07 310,50

Ud 28
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340 13,82 386,96

Ud 28
Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE EN 340 9,92 277,76

TOTAL PROTECCIONES INDIVIDUALES 4.258,17

PROTECCIONES INDIVIDUALES (cont)



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

m 48

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d´excavacions, d´alçària 1 
m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 
2.3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 9,61 461,28

Ud 2

Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes 
de barra d´acer corrugat de 20 mm de d ancorades al terreny de llargària 1,8 
m, i amb el desmuntatge inclòs 17,01 34,02

m2 0
Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a pilotis i/o 
murs pantalla, posició horitzontal, i amb el desmuntatge inclòs 10,95 0,00

m 48

Línia horitzontal per a l´ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, 
amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador 
per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs 9,06 434,88

TOTAL CIMENTACIONES 930,18

CIMENTACION



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

m 80

Línia vertical per a l´ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb 
corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a 
subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs 7,52 601,60

m 0

Plataforma d´1 m d´amplària, amb base i sòcol de planxa d´acer gofrada, 
reforços d´angulars, travessers de perfils d´acer IPN 100 i baranes 
metàl.liques d´1 m d´alçària amb travessers superior i intermedi i amb 
desmuntatge inclòs 6,40 0,00

m2 0
Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en piles, ancorada a suports 
metàl.lics, en voladiu,  i amb el desmuntatge inclòs 11,32 0,00

TOTAL PILAS 601,60

PILAS



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

m 418

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d´excavacions, d´alçària 1 
m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 
2.3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 9,61 4.016,98

ud 2

Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes 
de barra d´acer corrugat de 20 mm de d ancorades al terreny de llargària 1,8 
m, i amb el desmuntatge inclòs 17,01 34,02

TOTAL ESTRIBOS 4.051,00

ESTRIBOS



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

m 80

Barana de protecció en el perímetre, d'alçària 1 m amb travesser superior i 
intermedi de tub metàl.lic de 2,3", sòcol de post de fusta, fixada amb suports a 
puntals metàl.lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs 5,73 458,40

m 80
Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 
ponts, ancorada a suports metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 12,37 989,60

m2 0
Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 
ancorada a suports metàl.lics, i amb el desmuntatge inclòs 7,45 0,00

ud 4

Plataforma d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer gofrada, 
reforços d'angulars, travessers de perfils d'acer IPN 100 i baranes metàl.liques 
d'1 m d'alçària amb travessers superior i intermedi i amb desmuntatge inclòs 56,55 226,20

m 80

Protecció col.lectiva amb plataforma de treball en voladís, d'amplària 1 m amb 
base de taulons i llates de fusta sobre carteles metàl.liques ancorades al 
parament vertical, amb muntant metàl.lic d'1 m d'alçària per a barana, amb 
travesser superior i travesser intermedi de tauló de fusta, sócol de post de 
fusta, amb el desmuntatge inclòs 18,47 1.477,60

TOTAL TABLERO 3.151,80

TABLERO



RESUMEN DE PRESUPUESTO

TOTAL INSTALACIONES 11.987,58 € 6,99%
TOTAL ACCESOS y DESVIOS PROVISIONALES 146.422,50 € 85,43%
TOTAL PROTECCIONES INDIVIDUALES 4.258,17 € 2,48%
TOTAL CIMENTACIONES 930,18 € 0,54%
TOTAL PILAS 601,60 € 0,35%
TOTAL ESTRIBOS 4.051,00 € 2,36%
TOTAL TABLERO 3.151,80 € 1,84%

TOTAL 171.402,83 € 100,00%

13% Gastos Generales 22.282,37 €
6 % Benef Industrial 10.284,17 €
Subtotal 203.969,37 €

IVA 32.635,10 €

CONOC ADMIN 236.604,47 €



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO 2: VIGA CAJÓN SOBRE CIMBRA 



INSTALACIONES COLECTIVAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Número de trabajadores en la obra 20
Duración de la obra (meses) 7
Longitud a construir de caminos de acceso (m) 1000
¿Desvios de tráfico?

No rellenar la casilla
Trafico tipo T2

No rellenar la casilla 0
No rellenar la casilla 0
No rellenar la casilla 0
Longitud con conos o balizas 0

CIMENTACION
Tipo de cimentación
Dimensiones de los bataches
Largo (m) 5
Ancho (m) 2
Número de bataches 1
Profundidad a partir de donde se excavan los bataches (m) 2
¿La excavación será entibada(o vertical) o con taludes?
El talud será ¿?H:1V 1,5
No rellenar la casilla 0
No rellenar la casilla 0

PILAS
Número de pilas bajas (5-20 m altura) 1
Número de pilas altas (>20 m altura) 0
Altura media de las pilas altas 0
Perímetro medio de las pilas altas 0

ESTRIBOS
Número de estribos (usualmente 2) 2
Ancho de la calzada en los estribos 10
Longitud de terraplén en estribos a proteger (m) 100

TABLERO
Vano principal
Ancho tablero 10
Longitud del vano 50
Tipología
Espesor viga cajón (cm) 250
Resto de vanos
Número de vanos 1

Longitud del vano (poner la media en caso de variables) 50
Tipología
Espesor viga cajón (cm) 250

CALCULO APROXIMATIVO DE LOS COSTES DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN PUENTES

Taludes

Bataches

NO

200-799

Viga-Cajón sobre cimbra

Viga-Cajón sobre cimbra



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

Mes 7

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i 
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler 
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de 
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, 
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, 
interruptor, endolls i protecció diferencial 202,76 1.419,32

Mes 14

Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i 
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler 
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de 
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, 
endolls i protecció diferencial 141,42 1.979,88

Mes 14

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament 
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de 
lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb 
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb 
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 132,40 1.853,60

Ud 5
Radiador elèctric d´infraroigs monofàsic de 220 V de tensió, de 1000 W de 
potència elèctrica, instal.lat i amb el desmuntatge inclòs 59,61 298,05

Ud 20
Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, 
col.locat i amb el desmuntatge inclòs 27,37 547,40

Ud 7
Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,  col.locat i amb el desmuntatge 
inclòs 13,56 94,92

Ud 4
Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,  col.locada i amb el 
desmuntatge inclòs 45,43 181,72

Ud 3 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 100,95 302,85

Ud 3 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 75,85 227,55

Ud 3
Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb 
el desmuntatge inclòs 45,09 135,27

Ud 1
Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de 
seguretat i higiene en el treball 96,62 96,62

Ud 1
Farmaciola portàtil d´urgència, amb el contingut establert a l´ordenança 
general de seguretat i higiene en el treball 96,05 96,05

Ud 1 Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 162,50 162,50

Ud 3 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 17,33 51,99

Ud 20 Reconeixement mèdic 26,20 524,00

Ud 2 Curset de primers auxilis i socorrisme 163,73 327,46

h 70 Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 13,97 977,90

TOTAL INSTALACIONES 9.277,08

INSTALACIONES DE OBRA



ACCESOS y DESVIOS PROVISIONALES

Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

m 1000
Camí d'accés de 5 m d'amplada mitja, base de tot-u artificial i part proporcional 
de desmunts i terraplenats d'obra 98,75 98.750,00

m 0
Metre lineal de carretera per a desviament provisional de trànsit amb 
senyalització provisional inclosa 278,00 0,00

m2 0
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 15,39 0,00

m 0 Senyalització vertical per a desviaments provisionals de trànsit 10,38 0,00

m 0 Abalissament amb cons o cintes 5,23 0,00

m 0
Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat 
d'unió i amb el desmuntatge inclòs 63,97 0,00

TOTAL ACCESOS y DESVIOS PROVISIONALES 98.750,00



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

Ud 24
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 6,51 156,24

Ud 5

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE EN 812 i 
UNE EN 352 19,83 99,15

Ud 3

Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla
facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible  , 
homologat segons UNE EN 812 i UNE EN 1731 29,90 89,70

Ud 8

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb viso
transparent i tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 
167 i UNE EN 168 7,94 63,52

Ud 5

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d´acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de d foscos de color 
DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i UNE EN 169 10,67 53,35

Ud 53
Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE
EN 458 0,36 19,08

Ud 5
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat
homologat segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458 13,82 69,10

Ud 35
Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE
EN 405 0,57 19,95

Ud 24

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex 
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció 
elàstica al canell 1,05 25,20

Ud 5

Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al 
canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 2,10 10,50

Ud 3

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE 407 i 
UNE EN 420 4,69 14,07

Ud 2
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip 
color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE EN 420 45,08 90,16

Ud 22

Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrade
de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 
346, UNE EN 347 5,87 129,14

PROTECCIONES INDIVIDUALES



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

Ud 5

Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en obra de
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2
UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 
346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE 
EN 12568 16,83 84,15

Ud 24

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb puntera 
metàl.lica 17,43 418,32

Ud 2

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta 
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 21,52 43,04

Ud 3

Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C,
de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i 
per a les extremitats inferiors, homologat segons CE 116,17 348,51

Ud 8 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 11,80 94,40

Ud 3
Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de
16 mm de D, d´aliatge lleuger, de qualitat F5 72,03 216,09

Ud 3

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d´ajust, element dorsal d´enganxament d´arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, 
homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i 
UNE EN 360 153,26 459,78

Ud 22 Faixa de protecció dorsolumba 19,23 423,06

m 150
Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de D, per a sirga de cinturó de
seguretat 2,07 310,50

Ud 24
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340 13,82 331,68

Ud 22
Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE EN 340 9,92 218,24

TOTAL PROTECCIONES INDIVIDUALES 3.786,93

PROTECCIONES INDIVIDUALES (cont)



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

m 46

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d´excavacions, d´alçària 1 
m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 
2.3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 9,61 442,06

Ud 1

Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes 
de barra d´acer corrugat de 20 mm de d ancorades al terreny de llargària 1,8 
m, i amb el desmuntatge inclòs 17,01 17,01

m2 0
Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a pilotis i/o 
murs pantalla, posició horitzontal, i amb el desmuntatge inclòs 10,95 0,00

m 0

Línia horitzontal per a l´ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, 
amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador 
per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs 9,06 0,00

TOTAL CIMENTACIONES 459,07

CIMENTACION



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

m 40

Línia vertical per a l´ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb 
corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a 
subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs 7,52 300,80

m 0

Plataforma d´1 m d´amplària, amb base i sòcol de planxa d´acer gofrada, 
reforços d´angulars, travessers de perfils d´acer IPN 100 i baranes 
metàl.liques d´1 m d´alçària amb travessers superior i intermedi i amb 
desmuntatge inclòs 6,40 0,00

m2 0
Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en piles, ancorada a suports 
metàl.lics, en voladiu,  i amb el desmuntatge inclòs 11,32 0,00

TOTAL PILAS 300,80

PILAS



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

m 420

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d´excavacions, d´alçària 1 
m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 
2.3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 9,61 4.036,20

ud 2

Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes 
de barra d´acer corrugat de 20 mm de d ancorades al terreny de llargària 1,8 
m, i amb el desmuntatge inclòs 17,01 34,02

TOTAL ESTRIBOS 4.070,22

ESTRIBOS



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

m 200

Barana de protecció en el perímetre, d'alçària 1 m amb travesser superior i 
intermedi de tub metàl.lic de 2,3", sòcol de post de fusta, fixada amb suports a 
puntals metàl.lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs 5,73 1.146,00

m 200
Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 
ponts, ancorada a suports metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 12,37 2.474,00

m2 0
Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 
ancorada a suports metàl.lics, i amb el desmuntatge inclòs 7,45 0,00

ud 20

Plataforma d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer gofrada, 
reforços d'angulars, travessers de perfils d'acer IPN 100 i baranes metàl.liques 
d'1 m d'alçària amb travessers superior i intermedi i amb desmuntatge inclòs 56,55 1.131,00

m 200

Protecció col.lectiva amb plataforma de treball en voladís, d'amplària 1 m amb 
base de taulons i llates de fusta sobre carteles metàl.liques ancorades al 
parament vertical, amb muntant metàl.lic d'1 m d'alçària per a barana, amb 
travesser superior i travesser intermedi de tauló de fusta, sócol de post de 
fusta, amb el desmuntatge inclòs 18,47 3.694,00

TOTAL TABLERO 8.445,00

TABLERO



RESUMEN DE PRESUPUESTO

TOTAL INSTALACIONES 9.277,08 € 7,42%
TOTAL ACCESOS y DESVIOS PROVISIONALES 98.750,00 € 78,94%
TOTAL PROTECCIONES INDIVIDUALES 3.786,93 € 3,03%
TOTAL CIMENTACIONES 459,07 € 0,37%
TOTAL PILAS 300,80 € 0,24%
TOTAL ESTRIBOS 4.070,22 € 3,25%
TOTAL TABLERO 8.445,00 € 6,75%

TOTAL 125.089,10 € 100,00%

13% Gastos Generales 16.261,58 €
6 % Benef Industrial 7.505,35 €
Subtotal 148.856,03 €

IVA 23.816,96 €

CONOC ADMIN 172.672,99 €



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO 3: PUENTE EMPUJADO 



INSTALACIONES COLECTIVAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Número de trabajadores en la obra 50
Duración de la obra (meses) 9
Longitud a construir de caminos de acceso (m) 500
¿Desvios de tráfico?

No rellenar la casilla
Trafico tipo T2

No rellenar la casilla 0
No rellenar la casilla 0
No rellenar la casilla 0
Longitud con conos o balizas 0

CIMENTACION
Tipo de cimentación
Dimensiones de la zapata
Largo (m) 5
Ancho (m) 5
Número de zapatas 3
Profundidad de las zapatas (m) 1
No hace falta responder
No rellenar la casilla 0
No rellenar la casilla 0
No rellenar la casilla 0

PILAS
Número de pilas bajas (5-20 m altura) 1
Número de pilas altas (>20 m altura) 1
Altura media de las pilas altas 35
Perímetro medio de las pilas altas 2,5

ESTRIBOS
Número de estribos (usualmente 2) 2
Ancho de la calzada en los estribos 10
Longitud de terraplén en estribos a proteger (m) 250

TABLERO
Vano principal
Ancho tablero 10
Longitud del vano 50
Tipología
Espesor 125
Resto de vanos
Número de vanos 2

Longitud del vano (poner la media en caso de variables) 50
Tipología
Espesor 125

CALCULO APROXIMATIVO DE LOS COSTES DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN PUENTES

Entibada

Zapata

NO

200-799

Puente empujado

Puente empujado



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

Mes 27

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i 
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler 
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de 
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, 
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, 
interruptor, endolls i protecció diferencial 202,76 5.474,52

Mes 45

Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i 
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler 
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de 
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, 
endolls i protecció diferencial 141,42 6.363,90

Mes 45

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament 
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de 
lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb 
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb 
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 132,40 5.958,00

Ud 13
Radiador elèctric d´infraroigs monofàsic de 220 V de tensió, de 1000 W de 
potència elèctrica, instal.lat i amb el desmuntatge inclòs 59,61 774,93

Ud 50
Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, 
col.locat i amb el desmuntatge inclòs 27,37 1.368,50

Ud 17
Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,  col.locat i amb el desmuntatge 
inclòs 13,56 230,52

Ud 9
Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,  col.locada i amb el 
desmuntatge inclòs 45,43 408,87

Ud 8 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 100,95 807,60

Ud 8 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 75,85 606,80

Ud 8
Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb 
el desmuntatge inclòs 45,09 360,72

Ud 1
Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de 
seguretat i higiene en el treball 96,62 96,62

Ud 1
Farmaciola portàtil d´urgència, amb el contingut establert a l´ordenança 
general de seguretat i higiene en el treball 96,05 96,05

Ud 1 Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 162,50 162,50

Ud 3 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 17,33 51,99

Ud 50 Reconeixement mèdic 26,20 1.310,00

Ud 2 Curset de primers auxilis i socorrisme 163,73 327,46

h 90 Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 13,97 1.257,30

TOTAL INSTALACIONES 25.656,28

INSTALACIONES DE OBRA



ACCESOS y DESVIOS PROVISIONALES

Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

m 500
Camí d'accés de 5 m d'amplada mitja, base de tot-u artificial i part proporcional 
de desmunts i terraplenats d'obra 98,75 49.375,00

m 0
Metre lineal de carretera per a desviament provisional de trànsit amb 
senyalització provisional inclosa 278,00 0,00

m2 0
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 15,39 0,00

m 0 Senyalització vertical per a desviaments provisionals de trànsit 10,38 0,00

m 0 Abalissament amb cons o cintes 5,23 0,00

m 0
Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat 
d'unió i amb el desmuntatge inclòs 63,97 0,00

TOTAL ACCESOS y DESVIOS PROVISIONALES 49.375,00



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

Ud 75
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 6,51 488,25

Ud 11

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE EN 812 i 
UNE EN 352 19,83 218,13

Ud 6

Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla
facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible  , 
homologat segons UNE EN 812 i UNE EN 1731 29,90 179,40

Ud 25

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb viso
transparent i tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 
167 i UNE EN 168 7,94 198,50

Ud 11

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d´acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de d foscos de color 
DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i UNE EN 169 10,67 117,37

Ud 169
Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE
EN 458 0,36 60,84

Ud 11
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat
homologat segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458 13,82 152,02

Ud 113
Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE
EN 405 0,57 64,41

Ud 75

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex 
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció 
elàstica al canell 1,05 78,75

Ud 15

Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al 
canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 2,10 31,50

Ud 6

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE 407 i 
UNE EN 420 4,69 28,14

Ud 2
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip 
color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE EN 420 45,08 90,16

Ud 55

Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrade
de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 
346, UNE EN 347 5,87 322,85

PROTECCIONES INDIVIDUALES



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

Ud 11

Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en obra de
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2
UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 
346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE 
EN 12568 16,83 185,13

Ud 75

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb puntera 
metàl.lica 17,43 1.307,25

Ud 2

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta 
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 21,52 43,04

Ud 6

Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C,
de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i 
per a les extremitats inferiors, homologat segons CE 116,17 697,02

Ud 25 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 11,80 295,00

Ud 6
Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de
16 mm de D, d´aliatge lleuger, de qualitat F5 72,03 432,18

Ud 6

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d´ajust, element dorsal d´enganxament d´arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, 
homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i 
UNE EN 360 153,26 919,56

Ud 55 Faixa de protecció dorsolumba 19,23 1.057,65

m 300
Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de D, per a sirga de cinturó de
seguretat 2,07 621,00

Ud 75
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340 13,82 1.036,50

Ud 55
Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE EN 340 9,92 545,60

TOTAL PROTECCIONES INDIVIDUALES 9.170,25

PROTECCIONES INDIVIDUALES (cont)



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

m 0

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d´excavacions, d´alçària 1 
m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 
2.3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 9,61 0,00

Ud 3

Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes 
de barra d´acer corrugat de 20 mm de d ancorades al terreny de llargària 1,8 
m, i amb el desmuntatge inclòs 17,01 51,03

m2 0
Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a pilotis i/o 
murs pantalla, posició horitzontal, i amb el desmuntatge inclòs 10,95 0,00

m 0

Línia horitzontal per a l´ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, 
amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador 
per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs 9,06 0,00

TOTAL CIMENTACIONES 51,03

CIMENTACION



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

m 120

Línia vertical per a l´ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb 
corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a 
subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs 7,52 902,40

m 3

Plataforma d´1 m d´amplària, amb base i sòcol de planxa d´acer gofrada, 
reforços d´angulars, travessers de perfils d´acer IPN 100 i baranes 
metàl.liques d´1 m d´alçària amb travessers superior i intermedi i amb 
desmuntatge inclòs 6,40 19,20

m2 6
Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en piles, ancorada a suports 
metàl.lics, en voladiu,  i amb el desmuntatge inclòs 11,32 67,92

TOTAL PILAS 989,52

PILAS



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

m 1020

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d´excavacions, d´alçària 1 
m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 
2.3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 9,61 9.802,20

ud 2

Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes 
de barra d´acer corrugat de 20 mm de d ancorades al terreny de llargària 1,8 
m, i amb el desmuntatge inclòs 17,01 34,02

TOTAL ESTRIBOS 9.836,22

ESTRIBOS



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

m 330

Barana de protecció en el perímetre, d'alçària 1 m amb travesser superior i 
intermedi de tub metàl.lic de 2,3", sòcol de post de fusta, fixada amb suports a 
puntals metàl.lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs 5,73 1.890,90

m 330
Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 
ponts, ancorada a suports metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 12,37 4.082,10

m2 0
Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 
ancorada a suports metàl.lics, i amb el desmuntatge inclòs 7,45 0,00

ud 0

Plataforma d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer gofrada, 
reforços d'angulars, travessers de perfils d'acer IPN 100 i baranes metàl.liques 
d'1 m d'alçària amb travessers superior i intermedi i amb desmuntatge inclòs 56,55 0,00

m 0

Protecció col.lectiva amb plataforma de treball en voladís, d'amplària 1 m amb 
base de taulons i llates de fusta sobre carteles metàl.liques ancorades al 
parament vertical, amb muntant metàl.lic d'1 m d'alçària per a barana, amb 
travesser superior i travesser intermedi de tauló de fusta, sócol de post de 
fusta, amb el desmuntatge inclòs 18,47 0,00

TOTAL TABLERO 5.973,00

TABLERO



RESUMEN DE PRESUPUESTO

TOTAL INSTALACIONES 25.656,28 € 25,39%
TOTAL ACCESOS y DESVIOS PROVISIONALES 49.375,00 € 48,86%
TOTAL PROTECCIONES INDIVIDUALES 9.170,25 € 9,07%
TOTAL CIMENTACIONES 51,03 € 0,05%
TOTAL PILAS 989,52 € 0,98%
TOTAL ESTRIBOS 9.836,22 € 9,73%
TOTAL TABLERO 5.973,00 € 5,91%

TOTAL 101.051,30 € 100,00%

13% Gastos Generales 13.136,67 €
6 % Benef Industrial 6.063,08 €
Subtotal 120.251,05 €

IVA 19.240,17 €

CONOC ADMIN 139.491,21 €



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO 4:PREFABRICADO DE VIGAS 



INSTALACIONES COLECTIVAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Número de trabajadores en la obra 10
Duración de la obra (meses) 3
Longitud a construir de caminos de acceso (m) 100
¿Desvios de tráfico?

IMD aproximada veh pesados en los desvíos a construir
Trafico tipo T31

Longitud a construir de desvío provisional (2 carriles) (m) 50
Longitud de desvíos por viales existentes 200
Longitud de barreras PVC 0
Longitud con conos o balizas 200

CIMENTACION
Tipo de cimentación
Dimensiones de la zapata
Largo (m) 0
Ancho (m) 0
Número de zapatas 0
Profundidad de las zapatas (m) 0
No hace falta responder
No rellenar la casilla 0
No rellenar la casilla 0
No rellenar la casilla 0

PILAS
Número de pilas bajas (5-20 m altura) 0
Número de pilas altas (>20 m altura) 0
Altura media de las pilas altas 0
Perímetro medio de las pilas altas 0

ESTRIBOS
Número de estribos (usualmente 2) 2
Ancho de la calzada en los estribos 8
Longitud de terraplén en estribos a proteger (m) 60

TABLERO
Vano principal
Ancho tablero 8
Longitud del vano 8
Tipología
No rellenar la casilla 0
Resto de vanos
Número de vanos 0

Longitud del vano (poner la media en caso de variables) 0
Tipología
Espesor 0

CALCULO APROXIMATIVO DE LOS COSTES DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN PUENTES

Entibada

Zapata

SI

100-199

Prefabricado vigas

Tipologia no adecuada



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

Mes 3

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i 
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler 
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de 
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, 
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, 
interruptor, endolls i protecció diferencial 202,76 608,28

Mes 3

Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i 
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler 
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de 
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, 
endolls i protecció diferencial 141,42 424,26

Mes 3

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament 
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de 
lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb 
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb 
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 132,40 397,20

Ud 3
Radiador elèctric d´infraroigs monofàsic de 220 V de tensió, de 1000 W de 
potència elèctrica, instal.lat i amb el desmuntatge inclòs 59,61 178,83

Ud 10
Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, 
col.locat i amb el desmuntatge inclòs 27,37 273,70

Ud 4
Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,  col.locat i amb el desmuntatge 
inclòs 13,56 54,24

Ud 2
Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,  col.locada i amb el 
desmuntatge inclòs 45,43 90,86

Ud 2 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 100,95 201,90

Ud 2 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 75,85 151,70

Ud 2
Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb 
el desmuntatge inclòs 45,09 90,18

Ud 1
Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de 
seguretat i higiene en el treball 96,62 96,62

Ud 1
Farmaciola portàtil d´urgència, amb el contingut establert a l´ordenança 
general de seguretat i higiene en el treball 96,05 96,05

Ud 1 Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 162,50 162,50

Ud 3 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 17,33 51,99

Ud 10 Reconeixement mèdic 26,20 262,00

Ud 2 Curset de primers auxilis i socorrisme 163,73 327,46

h 30 Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 13,97 419,10

TOTAL INSTALACIONES 3.886,87

INSTALACIONES DE OBRA



ACCESOS y DESVIOS PROVISIONALES

Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

m 100
Camí d'accés de 5 m d'amplada mitja, base de tot-u artificial i part proporcional 
de desmunts i terraplenats d'obra 98,75 9.875,00

m 50
Metre lineal de carretera per a desviament provisional de trànsit amb 
senyalització provisional inclosa 278,00 13.900,00

m2 100
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 15,39 1.539,00

m 200 Senyalització vertical per a desviaments provisionals de trànsit 10,38 2.076,00

m 200 Abalissament amb cons o cintes 5,23 1.046,00

m 0
Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat 
d'unió i amb el desmuntatge inclòs 63,97 0,00

TOTAL ACCESOS y DESVIOS PROVISIONALES 28.436,00



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

Ud 11
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 6,51 71,61

Ud 3

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE EN 812 i 
UNE EN 352 19,83 59,49

Ud 2

Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla
facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible  , 
homologat segons UNE EN 812 i UNE EN 1731 29,90 59,80

Ud 4

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb viso
transparent i tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 
167 i UNE EN 168 7,94 31,76

Ud 3

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d´acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de d foscos de color 
DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i UNE EN 169 10,67 32,01

Ud 12
Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE
EN 458 0,36 4,32

Ud 3
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat
homologat segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458 13,82 41,46

Ud 8
Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE
EN 405 0,57 4,56

Ud 11

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex 
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció 
elàstica al canell 1,05 11,55

Ud 3

Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al 
canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 2,10 6,30

Ud 2

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE 407 i 
UNE EN 420 4,69 9,38

Ud 2
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip 
color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE EN 420 45,08 90,16

Ud 11

Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrade
de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 
346, UNE EN 347 5,87 64,57

PROTECCIONES INDIVIDUALES



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

Ud 3

Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en obra de
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2
UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 
346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE 
EN 12568 16,83 50,49

Ud 11

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb puntera 
metàl.lica 17,43 191,73

Ud 2

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta 
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 21,52 43,04

Ud 2

Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C,
de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i 
per a les extremitats inferiors, homologat segons CE 116,17 232,34

Ud 4 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 11,80 47,20

Ud 2
Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de
16 mm de D, d´aliatge lleuger, de qualitat F5 72,03 144,06

Ud 2

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d´ajust, element dorsal d´enganxament d´arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, 
homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i 
UNE EN 360 153,26 306,52

Ud 11 Faixa de protecció dorsolumba 19,23 211,53

m 100
Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de D, per a sirga de cinturó de
seguretat 2,07 207,00

Ud 11
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340 13,82 152,02

Ud 11
Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE EN 340 9,92 109,12

TOTAL PROTECCIONES INDIVIDUALES 2.182,02

PROTECCIONES INDIVIDUALES (cont)



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

m 0

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d´excavacions, d´alçària 1 
m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 
2.3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 9,61 0,00

Ud 0

Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes 
de barra d´acer corrugat de 20 mm de d ancorades al terreny de llargària 1,8 
m, i amb el desmuntatge inclòs 17,01 0,00

m2 0
Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a pilotis i/o 
murs pantalla, posició horitzontal, i amb el desmuntatge inclòs 10,95 0,00

m 0

Línia horitzontal per a l´ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, 
amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador 
per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs 9,06 0,00

TOTAL CIMENTACIONES 0,00

CIMENTACION



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

m 0

Línia vertical per a l´ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb 
corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a 
subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs 7,52 0,00

m 0

Plataforma d´1 m d´amplària, amb base i sòcol de planxa d´acer gofrada, 
reforços d´angulars, travessers de perfils d´acer IPN 100 i baranes 
metàl.liques d´1 m d´alçària amb travessers superior i intermedi i amb 
desmuntatge inclòs 6,40 0,00

m2 0
Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en piles, ancorada a suports 
metàl.lics, en voladiu,  i amb el desmuntatge inclòs 11,32 0,00

TOTAL PILAS 0,00

PILAS



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

m 256

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d´excavacions, d´alçària 1 
m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 
2.3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 9,61 2.460,16

ud 2

Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes 
de barra d´acer corrugat de 20 mm de d ancorades al terreny de llargària 1,8 
m, i amb el desmuntatge inclòs 17,01 34,02

TOTAL ESTRIBOS 2.494,18

ESTRIBOS



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

m 16

Barana de protecció en el perímetre, d'alçària 1 m amb travesser superior i 
intermedi de tub metàl.lic de 2,3", sòcol de post de fusta, fixada amb suports a 
puntals metàl.lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs 5,73 91,68

m 16
Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 
ponts, ancorada a suports metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 12,37 197,92

m2 64
Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 
ancorada a suports metàl.lics, i amb el desmuntatge inclòs 7,45 476,80

ud 0

Plataforma d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer gofrada, 
reforços d'angulars, travessers de perfils d'acer IPN 100 i baranes metàl.liques 
d'1 m d'alçària amb travessers superior i intermedi i amb desmuntatge inclòs 56,55 0,00

m 0

Protecció col.lectiva amb plataforma de treball en voladís, d'amplària 1 m amb 
base de taulons i llates de fusta sobre carteles metàl.liques ancorades al 
parament vertical, amb muntant metàl.lic d'1 m d'alçària per a barana, amb 
travesser superior i travesser intermedi de tauló de fusta, sócol de post de 
fusta, amb el desmuntatge inclòs 18,47 0,00

TOTAL TABLERO 766,40

TABLERO



RESUMEN DE PRESUPUESTO

TOTAL INSTALACIONES 3.886,87 € 10,29%
TOTAL ACCESOS y DESVIOS PROVISIONALES 28.436,00 € 75,30%
TOTAL PROTECCIONES INDIVIDUALES 2.182,02 € 5,78%
TOTAL CIMENTACIONES 0,00 € 0,00%
TOTAL PILAS 0,00 € 0,00%
TOTAL ESTRIBOS 2.494,18 € 6,60%
TOTAL TABLERO 766,40 € 2,03%

TOTAL 37.765,47 € 100,00%

13% Gastos Generales 4.909,51 €
6 % Benef Industrial 2.265,93 €
Subtotal 44.940,91 €

IVA 7.190,55 €

CONOC ADMIN 52.131,45 €



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO 5: PREFABRICADO DE VIGA CAJÓN 



INSTALACIONES COLECTIVAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Número de trabajadores en la obra 85
Duración de la obra (meses) 7
Longitud a construir de caminos de acceso (m) 300
¿Desvios de tráfico?

No rellenar la casilla
Trafico tipo T31

No rellenar la casilla 0
No rellenar la casilla 0
No rellenar la casilla 0
Longitud con conos o balizas 0

CIMENTACION
Tipo de cimentación
Dimensiones del encepado
Largo (m) 4,5
Ancho (m) 4,5
Número de grupos de pilotes 3
Profundidad de los encepados (m) 0,5
No hace falta responder
No rellenar la casilla 0
Diámetro de los pilotes (cm) 60
Número de pilotes por grupo 16

PILAS
Número de pilas bajas (5-20 m altura) 2
Número de pilas altas (>20 m altura) 1
Altura media de las pilas altas 30
Perímetro medio de las pilas altas 5

ESTRIBOS
Número de estribos (usualmente 2) 2
Ancho de la calzada en los estribos 10
Longitud de terraplén en estribos a proteger (m) 200

TABLERO
Vano principal
Ancho tablero 10
Longitud del vano 70
Tipología
No rellenar la casilla 0
Resto de vanos
Número de vanos 3

Longitud del vano (poner la media en caso de variables) 60
Tipología
No rellenar la casilla 0

CALCULO APROXIMATIVO DE LOS COSTES DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN PUENTES

Entibada

Pilotes

NO

100-199

Prefabricado viga cajón

Prefabricado viga cajón



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

Mes 35

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i 
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler 
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de 
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, 
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, 
interruptor, endolls i protecció diferencial 202,76 7.096,60

Mes 63

Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i 
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler 
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de 
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, 
endolls i protecció diferencial 141,42 8.909,46

Mes 63

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament 
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de 
lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb 
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb 
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 132,40 8.341,20

Ud 23
Radiador elèctric d´infraroigs monofàsic de 220 V de tensió, de 1000 W de 
potència elèctrica, instal.lat i amb el desmuntatge inclòs 59,61 1.371,03

Ud 85
Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, 
col.locat i amb el desmuntatge inclòs 27,37 2.326,45

Ud 29
Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,  col.locat i amb el desmuntatge 
inclòs 13,56 393,24

Ud 15
Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,  col.locada i amb el 
desmuntatge inclòs 45,43 681,45

Ud 13 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 100,95 1.312,35

Ud 13 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 75,85 986,05

Ud 13
Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb 
el desmuntatge inclòs 45,09 586,17

Ud 2
Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de 
seguretat i higiene en el treball 96,62 193,24

Ud 2
Farmaciola portàtil d´urgència, amb el contingut establert a l´ordenança 
general de seguretat i higiene en el treball 96,05 192,10

Ud 2 Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 162,50 325,00

Ud 6 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 17,33 103,98

Ud 85 Reconeixement mèdic 26,20 2.227,00

Ud 4 Curset de primers auxilis i socorrisme 163,73 654,92

h 70 Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 13,97 977,90

TOTAL INSTALACIONES 36.678,14

INSTALACIONES DE OBRA



ACCESOS y DESVIOS PROVISIONALES

Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

m 300
Camí d'accés de 5 m d'amplada mitja, base de tot-u artificial i part proporcional 
de desmunts i terraplenats d'obra 98,75 29.625,00

m 0
Metre lineal de carretera per a desviament provisional de trànsit amb 
senyalització provisional inclosa 278,00 0,00

m2 0
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 15,39 0,00

m 0 Senyalització vertical per a desviaments provisionals de trànsit 10,38 0,00

m 0 Abalissament amb cons o cintes 5,23 0,00

m 0
Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat 
d'unió i amb el desmuntatge inclòs 63,97 0,00

TOTAL ACCESOS y DESVIOS PROVISIONALES 29.625,00



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

Ud 100
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 6,51 651,00

Ud 19

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE EN 812 i 
UNE EN 352 19,83 376,77

Ud 10

Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla
facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible  , 
homologat segons UNE EN 812 i UNE EN 1731 29,90 299,00

Ud 34

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb viso
transparent i tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 
167 i UNE EN 168 7,94 269,96

Ud 19

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d´acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de d foscos de color 
DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i UNE EN 169 10,67 202,73

Ud 224
Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE
EN 458 0,36 80,64

Ud 19
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat
homologat segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458 13,82 262,58

Ud 149
Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE
EN 405 0,57 84,93

Ud 100

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex 
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció 
elàstica al canell 1,05 105,00

Ud 20

Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al 
canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 2,10 42,00

Ud 10

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE 407 i 
UNE EN 420 4,69 46,90

Ud 2
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip 
color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE EN 420 45,08 90,16

Ud 94

Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrade
de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 
346, UNE EN 347 5,87 551,78

PROTECCIONES INDIVIDUALES



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

Ud 19

Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en obra de
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2
UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 
346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE 
EN 12568 16,83 319,77

Ud 100

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb puntera 
metàl.lica 17,43 1.743,00

Ud 2

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta 
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 21,52 43,04

Ud 10

Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C,
de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i 
per a les extremitats inferiors, homologat segons CE 116,17 1.161,70

Ud 34 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 11,80 401,20

Ud 10
Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de
16 mm de D, d´aliatge lleuger, de qualitat F5 72,03 720,30

Ud 10

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d´ajust, element dorsal d´enganxament d´arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, 
homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i 
UNE EN 360 153,26 1.532,60

Ud 94 Faixa de protecció dorsolumba 19,23 1.807,62

m 500
Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de D, per a sirga de cinturó de
seguretat 2,07 1.035,00

Ud 100
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340 13,82 1.382,00

Ud 94
Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE EN 340 9,92 932,48

TOTAL PROTECCIONES INDIVIDUALES 14.142,16

PROTECCIONES INDIVIDUALES (cont)



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

m 0

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d´excavacions, d´alçària 1 
m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 
2.3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 9,61 0,00

Ud 3

Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes 
de barra d´acer corrugat de 20 mm de d ancorades al terreny de llargària 1,8 
m, i amb el desmuntatge inclòs 17,01 51,03

m2 48
Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a pilotis i/o 
murs pantalla, posició horitzontal, i amb el desmuntatge inclòs 10,95 525,60

m 0

Línia horitzontal per a l´ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, 
amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador 
per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs 9,06 0,00

TOTAL CIMENTACIONES 576,63

CIMENTACION



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

m 150

Línia vertical per a l´ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb 
corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a 
subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs 7,52 1.128,00

m 6

Plataforma d´1 m d´amplària, amb base i sòcol de planxa d´acer gofrada, 
reforços d´angulars, travessers de perfils d´acer IPN 100 i baranes 
metàl.liques d´1 m d´alçària amb travessers superior i intermedi i amb 
desmuntatge inclòs 6,40 38,40

m2 22
Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en piles, ancorada a suports 
metàl.lics, en voladiu,  i amb el desmuntatge inclòs 11,32 249,04

TOTAL PILAS 1.415,44

PILAS



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

m 820

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d´excavacions, d´alçària 1 
m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 
2.3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 9,61 7.880,20

ud 2

Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes 
de barra d´acer corrugat de 20 mm de d ancorades al terreny de llargària 1,8 
m, i amb el desmuntatge inclòs 17,01 34,02

TOTAL ESTRIBOS 7.914,22

ESTRIBOS



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

m 500

Barana de protecció en el perímetre, d'alçària 1 m amb travesser superior i 
intermedi de tub metàl.lic de 2,3", sòcol de post de fusta, fixada amb suports a 
puntals metàl.lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs 5,73 2.865,00

m 500
Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 
ponts, ancorada a suports metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 12,37 6.185,00

m2 0
Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 
ancorada a suports metàl.lics, i amb el desmuntatge inclòs 7,45 0,00

ud 0

Plataforma d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer gofrada, 
reforços d'angulars, travessers de perfils d'acer IPN 100 i baranes metàl.liques 
d'1 m d'alçària amb travessers superior i intermedi i amb desmuntatge inclòs 56,55 0,00

m 0

Protecció col.lectiva amb plataforma de treball en voladís, d'amplària 1 m amb 
base de taulons i llates de fusta sobre carteles metàl.liques ancorades al 
parament vertical, amb muntant metàl.lic d'1 m d'alçària per a barana, amb 
travesser superior i travesser intermedi de tauló de fusta, sócol de post de 
fusta, amb el desmuntatge inclòs 18,47 0,00

TOTAL TABLERO 9.050,00

TABLERO



RESUMEN DE PRESUPUESTO

TOTAL INSTALACIONES 36.678,14 € 36,90%
TOTAL ACCESOS y DESVIOS PROVISIONALES 29.625,00 € 29,80%
TOTAL PROTECCIONES INDIVIDUALES 14.142,16 € 14,23%
TOTAL CIMENTACIONES 576,63 € 0,58%
TOTAL PILAS 1.415,44 € 1,42%
TOTAL ESTRIBOS 7.914,22 € 7,96%
TOTAL TABLERO 9.050,00 € 9,10%

TOTAL 99.401,59 € 100,00%

13% Gastos Generales 12.922,21 €
6 % Benef Industrial 5.964,10 €
Subtotal 118.287,89 €

IVA 18.926,06 €

CONOC ADMIN 137.213,95 €



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO 6: VOLADIZOS SUCESIVOS 



INSTALACIONES COLECTIVAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Número de trabajadores en la obra 200
Duración de la obra (meses) 18
Longitud a construir de caminos de acceso (m) 500
¿Desvios de tráfico?

No rellenar la casilla
Trafico tipo T31

No rellenar la casilla 0
No rellenar la casilla 0
No rellenar la casilla 0
Longitud con conos o balizas 0

CIMENTACION
Tipo de cimentación
Dimensiones de la zapata
Largo (m) 10
Ancho (m) 10
Número de zapatas 2
Profundidad de las zapatas (m) 1,5
¿La excavación será entibada(o vertical) o con taludes?
El talud será ¿?H:1V 1
No rellenar la casilla 0
No rellenar la casilla 0

PILAS
Número de pilas bajas (5-20 m altura) 0
Número de pilas altas (>20 m altura) 2
Altura media de las pilas altas 55
Perímetro medio de las pilas altas 8

ESTRIBOS
Número de estribos (usualmente 2) 2
Ancho de la calzada en los estribos 25
Longitud de terraplén en estribos a proteger (m) 300

TABLERO
Vano principal
Ancho tablero 25
Longitud del vano 200
Tipología
No rellenar la casilla 0
Resto de vanos
Número de vanos 2

Longitud del vano (poner la media en caso de variables) 100
Tipología
No rellenar la casilla 0

CALCULO APROXIMATIVO DE LOS COSTES DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN PUENTES

Taludes

Zapata

NO

100-199

Voladizos sucesivos

Voladizos sucesivos



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

Mes 180

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i 
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler 
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de 
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, 
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, 
interruptor, endolls i protecció diferencial 202,76 36.496,80

Mes 360

Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i 
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler 
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de 
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, 
endolls i protecció diferencial 141,42 50.911,20

Mes 360

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament 
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de 
lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb 
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb 
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 132,40 47.664,00

Ud 50
Radiador elèctric d´infraroigs monofàsic de 220 V de tensió, de 1000 W de 
potència elèctrica, instal.lat i amb el desmuntatge inclòs 59,61 2.980,50

Ud 200
Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, 
col.locat i amb el desmuntatge inclòs 27,37 5.474,00

Ud 67
Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,  col.locat i amb el desmuntatge 
inclòs 13,56 908,52

Ud 34
Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,  col.locada i amb el 
desmuntatge inclòs 45,43 1.544,62

Ud 29 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 100,95 2.927,55

Ud 29 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 75,85 2.199,65

Ud 29
Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb 
el desmuntatge inclòs 45,09 1.307,61

Ud 4
Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de 
seguretat i higiene en el treball 96,62 386,48

Ud 4
Farmaciola portàtil d´urgència, amb el contingut establert a l´ordenança 
general de seguretat i higiene en el treball 96,05 384,20

Ud 4 Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 162,50 650,00

Ud 12 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 17,33 207,96

Ud 200 Reconeixement mèdic 26,20 5.240,00

Ud 8 Curset de primers auxilis i socorrisme 163,73 1.309,84

h 180 Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 13,97 2.514,60

TOTAL INSTALACIONES 163.107,53

INSTALACIONES DE OBRA



ACCESOS y DESVIOS PROVISIONALES

Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

m 500
Camí d'accés de 5 m d'amplada mitja, base de tot-u artificial i part proporcional 
de desmunts i terraplenats d'obra 98,75 49.375,00

m 0
Metre lineal de carretera per a desviament provisional de trànsit amb 
senyalització provisional inclosa 278,00 0,00

m2 0
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb 
màquina d'accionament manual 15,39 0,00

m 0 Senyalització vertical per a desviaments provisionals de trànsit 10,38 0,00

m 0 Abalissament amb cons o cintes 5,23 0,00

m 0
Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat 
d'unió i amb el desmuntatge inclòs 63,97 0,00

TOTAL ACCESOS y DESVIOS PROVISIONALES 49.375,00



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

Ud 600
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 6,51 3.906,00

Ud 80

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE EN 812 i 
UNE EN 352 19,83 1.586,40

Ud 40

Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla
facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible  , 
homologat segons UNE EN 812 i UNE EN 1731 29,90 1.196,00

Ud 200

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb viso
transparent i tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 
167 i UNE EN 168 7,94 1.588,00

Ud 80

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d´acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de d foscos de color 
DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i UNE EN 169 10,67 853,60

Ud 1350
Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE
EN 458 0,36 486,00

Ud 80
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat
homologat segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458 13,82 1.105,60

Ud 900
Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE
EN 405 0,57 513,00

Ud 600

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex 
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció 
elàstica al canell 1,05 630,00

Ud 120

Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al 
canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 2,10 252,00

Ud 40

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE 407 i 
UNE EN 420 4,69 187,60

Ud 2
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip 
color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE EN 420 45,08 90,16

Ud 400

Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrade
de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 
346, UNE EN 347 5,87 2.348,00

PROTECCIONES INDIVIDUALES



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

Ud 80

Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en obra de
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2
UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 
346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE 
EN 12568 16,83 1.346,40

Ud 600

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb puntera 
metàl.lica 17,43 10.458,00

Ud 2

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora 
per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta 
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 21,52 43,04

Ud 30

Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C,
de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i 
per a les extremitats inferiors, homologat segons CE 116,17 3.485,10

Ud 200 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 11,80 2.360,00

Ud 30
Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de
16 mm de D, d´aliatge lleuger, de qualitat F5 72,03 2.160,90

Ud 30

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d´ajust, element dorsal d´enganxament d´arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, 
homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i 
UNE EN 360 153,26 4.597,80

Ud 400 Faixa de protecció dorsolumba 19,23 7.692,00

m 1500
Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de D, per a sirga de cinturó de
seguretat 2,07 3.105,00

Ud 600
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color 
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340 13,82 8.292,00

Ud 400
Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE EN 340 9,92 3.968,00

TOTAL PROTECCIONES INDIVIDUALES 62.250,60

PROTECCIONES INDIVIDUALES (cont)



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

m 120

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d´excavacions, d´alçària 1 
m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 
2.3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 9,61 1.153,20

Ud 2

Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes 
de barra d´acer corrugat de 20 mm de d ancorades al terreny de llargària 1,8 
m, i amb el desmuntatge inclòs 17,01 34,02

m2 0
Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a pilotis i/o 
murs pantalla, posició horitzontal, i amb el desmuntatge inclòs 10,95 0,00

m 0

Línia horitzontal per a l´ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, 
amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador 
per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs 9,06 0,00

TOTAL CIMENTACIONES 1.187,22

CIMENTACION



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

m 240

Línia vertical per a l´ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb 
corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a 
subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs 7,52 1.804,80

m 18

Plataforma d´1 m d´amplària, amb base i sòcol de planxa d´acer gofrada, 
reforços d´angulars, travessers de perfils d´acer IPN 100 i baranes 
metàl.liques d´1 m d´alçària amb travessers superior i intermedi i amb 
desmuntatge inclòs 6,40 115,20

m2 0
Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en piles, ancorada a suports 
metàl.lics, en voladiu,  i amb el desmuntatge inclòs 11,32 0,00

TOTAL PILAS 1.920,00

PILAS



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

m 1250

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d´excavacions, d´alçària 1 
m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 
2.3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 9,61 12.012,50

ud 2

Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes 
de barra d´acer corrugat de 20 mm de d ancorades al terreny de llargària 1,8 
m, i amb el desmuntatge inclòs 17,01 34,02

TOTAL ESTRIBOS 12.046,52

ESTRIBOS



Ud Medicion Medición Descripción Precio Coste

m 800

Barana de protecció en el perímetre, d'alçària 1 m amb travesser superior i 
intermedi de tub metàl.lic de 2,3", sòcol de post de fusta, fixada amb suports a 
puntals metàl.lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs 5,73 4.584,00

m 800
Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 
ponts, ancorada a suports metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 12,37 9.896,00

m2 0
Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 
ancorada a suports metàl.lics, i amb el desmuntatge inclòs 7,45 0,00

ud 0

Plataforma d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer gofrada, 
reforços d'angulars, travessers de perfils d'acer IPN 100 i baranes metàl.liques 
d'1 m d'alçària amb travessers superior i intermedi i amb desmuntatge inclòs 56,55 0,00

m 0

Protecció col.lectiva amb plataforma de treball en voladís, d'amplària 1 m amb 
base de taulons i llates de fusta sobre carteles metàl.liques ancorades al 
parament vertical, amb muntant metàl.lic d'1 m d'alçària per a barana, amb 
travesser superior i travesser intermedi de tauló de fusta, sócol de post de 
fusta, amb el desmuntatge inclòs 18,47 0,00

TOTAL TABLERO 14.480,00

TABLERO



RESUMEN DE PRESUPUESTO

TOTAL INSTALACIONES 163.107,53 € 53,59%
TOTAL ACCESOS y DESVIOS PROVISIONALES 49.375,00 € 16,22%
TOTAL PROTECCIONES INDIVIDUALES 62.250,60 € 20,45%
TOTAL CIMENTACIONES 1.187,22 € 0,39%
TOTAL PILAS 1.920,00 € 0,63%
TOTAL ESTRIBOS 12.046,52 € 3,96%
TOTAL TABLERO 14.480,00 € 4,76%

TOTAL 304.366,87 € 100,00%

13% Gastos Generales 39.567,69 €
6 % Benef Industrial 18.262,01 €
Subtotal 362.196,58 €

IVA 57.951,45 €

CONOC ADMIN 420.148,03 €




