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RESUM 

El present projecte  respon  a  la modalitat Pràcticum, el qual m’ha portat  a estar durant  cinc mesos,    a  l’empresa Baldó  i 

Associats Constructora, S.L. És una empresa constructora, situada al centre de Terrassa, amb molta projecció a tot el Vallès. 

El principal objectiu d’haver triat aquesta modalitat per realitzar el meu TFG, ha estat fer la meva primera inserció en el món 

laboral en  l’àmbit de  l’edificació  i posar en pràctica els coneixements assolits al  llarg d’aquests anys a  la universitat. També 

m’ha motivat el fet de continuar aprenent de manera diferent a com es fa a l’aula. 

L’estructura del nucli del treball, es compon bàsicament en tres parts: A  la primera, es presenta  l’empresa on m’han donat 

l’oportunitat i m’han ensenyat a dur a terme tasques en l’àmbit laboral d’una constructora; la segona, descriu les tasques que 

es fan en aquesta constructora, i en les que he participat; i la tercera i, per mi, més important, les tasques jo he dut a terme. 

Per  concloure  el  treball,  he  redactat  unes  conclusions  finals  reflexionant  sobre  l’experiència  adquirida  durant  aquests  sis 

mesos i les diferents vivències tant professionals com personals dins de la companyia. 

Després de  la meva vivència al “món real” com a conclusió, diria que com aprenentatge complementari és necessària una 

experiència fora de la universitat, al món laboral, que et permeti acabar d’assolir els coneixements adquirits a les aules, posar‐

los en pràctica. 
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1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

La  realització d’aquest projecte, d’aquest Pràcticum,  realitzat a Baldó  i Associats Constructora, S.L. ha estat  l’últim pas per 

adquirir la titulació del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació. 

El meu objectiu, però, no era només aquest. Com a objectius  també  tenia assolir el màxim de coneixements possibles en 

l’àmbit d’una  empresa  constructora,  per  adquirir  aquesta  experiència  i  aprendre’n,  he  dut  a  terme  diferents  funcions  en 

diferents tasques dins de l’equip. Tant a oficina tècnica, estudiant projectes, redactant pressupostos, reunint‐me amb clients, 

com a obra, aprenent tant a relacionar‐me amb els industrials amb els qui col∙laborem com amb el personal d’obra o amb la 

direcció facultativa o representants del promotor i a resoldre incidències al moment.  

L’empresa amb la que he col∙laborat, que és una empresa constructora, està estructurada en dos grups dedicats pròpiament a 

la construcció; per una banda està  l’equip d’estudis, on he col∙laborat gran part del temps, estudiant els projectes que ens 

arribaven, realitzant pressupostos i en alguna ocasió reunint‐me amb els clients. I per altra banda he col∙laborat amb l’equip 

de caps d’Obra on hem muntat comparatius, hem adjudicat  industrials, hem  fet  les comandes pertinents  i  també hem  fet 

algunes visites d’obra. 

Com s’ha explicat breument a l’apartat anterior, el present treball està organitzat en tres blocs principals: 

- Presentació de l’empresa 

- Tasques realitzades dins l’empresa, al llarg del Pràcticum 

- Seguiment detallat de la meva feina 

2 PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA 

2.1 HISTÒRIA DE L’EMPRESA 

El  fundador de  l’empresa, el Sr.  Josep Baldó Mañosa, pare d’un dels actuals administradors, a 

finals dels anys 50, s’estableix com a contractista d’obres a Terrassa. Mica en mica es va anar 

posicionant com uns dels constructors de  referencia de  la ciutat,  fent cada cop construccions 

més  importants. Una de  les obres amb més notorietat, va ser  la construcció de part del complex  industrial de  l’AEG, als 60 

quan AEG es va establir a Terrassa. 

També  va  ser  a  la  dècada  dels  60,  amb  l’arribada  de molta  immigració  nacional,  que  la  població  de  Terrassa  va  créixer 

exponencialment, quan se li va adjudicar la primera obra de contractació pública, per part de l’Ajuntament de Terrassa. Va ser 

l’Escola Abad Mercè, projecte que venia de la mà del cèlebre arquitecte català, Oriol Bohigas. 

A la dècada dels 70, l’activitat constructora, passa a desenvolupar‐se a través de la forma jurídica de societat anònima, sota el 

nom de Construccions Baldó, S.A, durant aquest anys hi va haver una  forta expansió del negoci. Anys després, al 2013, va 

haver un canvi en l’accionariat i conseqüentment a la directiva de Construccions Baldó, S.A. Es va incorporar, a l’accionariat, el 

que fou director General durant 10 anys de  l’esmenada empresa, Joan Betriu, actual administrador solidari,  juntament amb 

Josep  Baldó,  fill  del  fundador.  Actualment  i  després  del  canvi  de  directiva,  treballem  sota  el  nom  de  Baldó  i  Associats 

Constructora, S.L. 

2.2 SERVEIS DE L’EMPRESA 

A  Baldó  i  Associats,  ens  dediquem  bàsicament  a  la  construcció  d’obra  nova  d’edificació  i  a  la  rehabilitació  integral  o 

ampliacions d’edificis de tot tipus. No ens enquadrem únicament en un tipus de construcció ni ens dediquem a un determinat 

públic. Aquí hi ha lloc per a totes les tipologies constructives i per a tot tipus de necessitats constructives. 

OBRA NOVA:    REHABILITACIÓ: 

1.Habitatges   ‐    Habitatges 

‐  Unifamiliars       ‐   Unifamiliars  

‐  Plurifamiliars      ‐   Plurifamiliars 

2.Industrials ‐     Industrials   

3.Serveis ‐     Serveis 

4.Camps de golf ‐     Edificacions singulars   
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2.3 EDIFICIS CONSTRUITS PER BALDÓ I ASSOCIATS: 

2.3.1 OBRA NOVA 

Habitatges unifamiliars: 

Fig. 2.3.1‐1 Volta, Terrassa  Fig. 2.3.1‐2 Bergara, Sant Cugat 

Habitatges plurifamiliars: 

Fig. 2.3.1‐3 Les Fonts II  Fig. 2.3.1‐4 Sant Celoni  Fig. 2.3.1‐5 Sant Cugat del Vallès 

Edificis industrials: 

Fig. 2.3.1‐6 Teslar, Terrassa  Fig. 2.3.1‐7 Nova Seu Laitat, Terrassa  Fig. 2.3.1‐8 Nau La Perla 

Edificis de Serveis: 

Fig. 2.3.1‐9 Bisbat de Terrassa  Fig. 2.3.1‐10 Hotel La Mola Conference  Fig. 2.3.1‐11CEIP Rubí 

Camps de golf: 

Fig. 2.3.1‐12 Camp de Golf Matadepera 

2.3.2 REHABILITACIÓ 

Habitatges plurifamiliars :    Edificis de Serveis: 

Fig. 2.3.2‐1  Bruniquer, Barcelona  Fig. 2.3.2‐2  Hotel Set Terres, Llívia  Fig. 2.3.2‐3 Col∙legi Martí

Edificacions singulars: 

Fig. 2.3.2‐4 Església La Romànica, Sabadell 
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2.4 ZONA DE TREBALL 

En  el  mapa  següent,  es  poden  observar  les  obres  que  han  estat  en  curs  durant  la  meva  estada  a  Baldó  i  Associats 

Constructora: 

Fig. 2.4‐1 Situació de les obres en curs durant la meva estada 

1. Reformes a l’Hospital de Martorell

2. Reformes a l’escola de Circ a Terrassa

3. Rehabilitació integral d’edifici plurifamiliar al carrer Gignàs de Barcelona

4. Habitatge unifamiliar aïllat al Carrer Pollanc de Matadepera

5. Habitatge unifamiliar aïllat al Carrer Sant Llorenç de Matadepera

6. Habitatge unifamiliar aïllat al Carrer Goleta de Matadepera

7. Habitatge unifamiliar aïllat al Carrer Lledoners de Matadepera

8. Habitatge unifamiliar aïllat al Carrer la Riba Terrassa

9. Reformes al parc Audiovisual de Catalunya

10. Reformes a l’Escola de música, l’Ateneu i Sala exposicions de Castellar del Vallès

11. Reforma edifici II Consell Comarcal del Vallès Occidental

12. Rehabilitació cementiri de Terrassa

13. Reforma escola Salas i Xandri Sant Quirze del Vallès

14. Edifici plurifamiliar a Badalona

15. Concessionari Seat Volkswagen al carrer Jiloca, Terrassa

2.5 COMPOSICIÓ DE L’EMPRESA 

L’estructura  de  l’empresa  a  nivell mercantil  és  una  S.L.  L’empresa  està  organitzada  en  tres  departaments:  La  direcció,  el 

departament d’administració i el departament tècnic, tots tres completament vinculats.  

La direcció, està liderada per dos socis, ambdós administradors solidaris.  

- En Josep Baldó i Caba, que és el Director tècnic. És el responsable del control dels projectes i concretament en la fase 

d’execució. S’encarrega del bon funcionament i de la planificació i l’organització de les obres.  

- En  Joan Betriu  Pi, que  és  el Director econòmic.  És  el  responsable de  les  finances,  la  tresoreria  i  de  les  relacions 

comercials. S’encarrega de la planificació econòmica dels projectes i de la viabilitat d’aquests.  

Els altres dos departaments que composen l’empresa estan liderats per dones: 

- La Imma Roca és la directora financera i responsable del departament d’administració.  

En aquest departament, s’encarreguen de la comptabilitat, la facturació i les contractacions. Sense el bon funcionament 

d’aquest departament el control econòmic de les obres seria inviable. 

- La Rocío Soler, és la responsable del departament de projectes i de control de qualitat dins l’empresa. 

- El  departament de  control de qualitat,  s’encarrega  en  primer  lloc  de dissenyar  el  pla  per  aconseguir  les 

certificacions, el següent pas és posar‐lo en pràctica de tramitar la documentació, que ho demostri. 

Dins del departament de projectes tenim els dos departaments claus de l’empresa: 

- El  departament  d’estudis,  és  el  departament  on  tenim  el  primer  contacte  amb  el  projecte,  fins  i  tot  a 

vegades, el primer contacte amb el promotor. En aquest departament és on es valoren els projectes que 

ens arriben i s’elaboren els pressupostos. Però aquí no acaba la tasca. Sovint, des d’aquest departament es 

dona suport als cap d’obres. 

- El  departament  d’obres,  aquest  és  el  departament  que  com  el  seu  propi  nom  indica,  s’encarrega  de 

l’execució de les obres. Els caps d’obra que composen aquest departament, tenen la funció de gestionar el 

control del projecte en fase d’execució, tant a nivell constructiu com a nivell econòmic sempre amb el vist i 

plau del director tècnic. Els caps d’obra, deleguen part de la seva autoritat als encarregats de l’obra, aquesta 

és la figura que s’encarrega i vetlla pel bon funcionament de l’execució a peu d’obra. Es qui porta el control 

del personal, el control d’accessos de vehicles  i qui fa  les recepcions dels materials, en definitiva és el qui 

reporta tota la informació al cap d’obra, perquè el projecte en fase d’execució sigui  un èxit. 



7   TFG .‐ Marissa Flores Sánchez 

2.6 ORGANIGRAMA DE L’EMPRESA 

DireccióGeneral

Departament
        CQ

Comptabilitat

Departament
 de projectes

Estudis

Departament
d'administració

Contractació

Director tècnic:

Administració

Josep Baldó
Director econòmic:

Joan Betriu

Imma Roca
Directora financera:

Laia Escoté

Cap dedepartament:
Rocío Soler

Anna Augé
Lía Cacho

Laura Cortés
Marissa Flores

Redacció de
pressupostos

Recolzament
als caps d'obra

Organització i
gestió de l'obra

Obres

Disseny i implantació
del pla de qualitat

Eric Gutiérrez
Pau Sánchez
Cristina Planell
Josep Caba
Marissa Flores

Control econòmic
de l'obra

CAPSD'OBRA:

Enric Vallejo

AntonioEnrique
Sergio Gómez

ENCARREGATS
D'OBRA:

Control i supervisió
de la gestió a l'obra

PERSONAL
D'OBRA:

19Oficials
5 Peons

ImmaRoca
Sílvia Cabestany

Susana Alcalde

Control financer Susana Alcalde Raquel Monsalve

Diana Ramírez
Sílvia Ollé

Control de
facturacióTÈCNICS:

Estudi de
projectes

Redacció del
PSS

Recepció de materials
organització d'acopis

Gestió comercial

Suport control
econòmic obra

Gestió tècnica
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3 TASQUES REALITZADES A L’EMPRESA 

TASQUES REALITZADES 

ESTUDIS  OBRA 

OBRA  PROJECTE  ESTAT OBRA 

ES
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1  Concessionaris SEAT VW  Construcció concessionari  En curs  NO  NO  NO  NO 

2  Pollanc  Habitatge unifamiliar   En curs  NO  NO  NO  NO 

3  Escola de música Castellar  LICITACIÓ PÚBLICA Rehabilitació escola de música, 
Ateneu i Sala d'exposicions  En curs  NO  NO 

4  Cases Pescadors, Badalona  Habitatge plurifamiliars   En curs  NO  NO  NO  NO  NO  NO 

5  Consell Comarcal Vallès Occidental  LICITACIÓ PÚBLICA  Ampliació de l'edifici II Consell 
Comarcal del Vallès Occidental Terrassa  En curs  NO  NO  NO 

6  Carrer Gignàs  Rehabilitació complerta habitatge plurifamiliar entre 
mitgeres  En curs  NO  NO  NO  NO 

7  Parc Audiovisual de Catalunya  Reformes i adaptacions  En curs  NO  NO  NO  NO 

8  Institut Salas i Xandri  LICITACIÓ PÚBLICA  Rehabilitació  En curs 

9  Badalona  Habitatge unifamiliar entre mitgeres  Pendent  NO

10  Avinyó, Barcelona  Rehabilitació integral d'habitatge   Adjudicada 

11  Diputació, Barcelona  Rehabilitació complerta habitatge plurifamiliar entre 
mitgeres  Pendent canvis projecte 

12  Viladecavalls  Habitatge unifamiliar aïllat  Pendent 

13  Cerdanyola  Habitatge unifamiliar aïllat  Pendent 

14  Escola Lumen  Ampliació escola  a Terrassa  Pendent canvis projecte 

15  Carrer Sant Joan, Sabadell  Edifici destinat a comerç  Adjudicada 

16  CAP Carmel i Sant Fost  LICITACIÓ PÚBLICA Rehabilitació CAP  Pendent  NO
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TASQUES REALITZADES 
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17  CAP Montcada i Reixac  LICITACIÓ PÚBLICA Rehabilitació CAP  Pendent 

18  Santa Agnès, Matadepera  Habitatge unifamiliar aïllat  Pendent   

19  Escola La Miranda St. Cugat  LICITACIÓ PÚBLICA Infraestructura de mòduls 
prefabricats  No adjudicada 

20  Escola Estela, Sta. Perpètua  LICITACIÓ PÚBLICA Infraestructura de mòduls 
prefabricats  No adjudicada 

21  Escola Bonavista, Castellar del Vallès  LICITACIÓ PÚBLICA Infraestructura de mòduls 
prefabricats  No adjudicada 

22  Escola Polinyà, Polinyà  LICITACIÓ PÚBLICA Infraestructura de mòduls 
prefabricats  No adjudicada 

23  Nau Vella Vilassar  LICITACIÓ PÚBLICA Canvi d'ús de nau  No adjudicada 

24  Col∙legi Espronceda, Sabadell  LICITACIÓ PÚBLICA Rehabilitació parcial  No adjudicada 

25  Institut Duc de Montblanc, Rubí  LICITACIÓ PÚBLICA Infraestructura de mòduls 
prefabricats  No adjudicada 

26  Mas Sallés ‐ Passive house  Habitatge unifamiliar aïllat ‐ Passive house  Pendent 

27  Escola Misericòrdia  LICITACIÓ PÚBLICA Dep. Ensenyament reforma 
accessibilitat  Pendent 

28  Escola Bernat Metge  LICITACIÓ PÚBLICA Dep. Ensenyament reforma tots els 
banys  Pendent 

29  Depuradora Caldes de Malavella  Depuradora Caldes de Malavella  En estudi 

30  Vint‐i‐dos de Juliol  Rehabilitació integral d'un habitatge unifamiliar entre 
mitgeres  En estudi 

31  Josep Carreres   Rehabilitació integral d'un habitatge plurifamiliar entre 
mitgeres  En estudi 

Taula 3. Tasques realitzades a l’empresa durant la meva estada TOTAL:    26           17 2       1    7         3       6 
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3.1 ANÀL∙LISI DE LES TASQUES REALITZADES A L’EMPRESA 

Fig. 3.1‐1 Gràfica de participació a les tasques 

A la taula de l’apartat anterior, veiem que en aquests 5 mesos d’estada a Baldó i Associats Constructora, he participat 

d’una manera o un altra, en major o menor mida en 31 projectes. D’aquests trenta‐un projectes, alguns  ja s’estaven 

executant les obres, però la majoria d’ells, els he treballat i estudiat des que han arribat a la constructora. Com el gràfic 

ens  indica, el 43%, 26 de  les 31, de  les  tasques que he desenvolupat a Baldó  i Associats Constructora, han estat  fer 

l’estudi d’un projecte  i el seu pressupost. En alguns casos  també ens hem reunit amb el client  i en  tots els casos, he 

tingut contacte amb ells o amb els directors del projecte, ja sigui via telefònica o per correu electrònic; durant l’estudi, 

sempre sorgeixen dubtes o necessitem alguna dada més per acabar de definir. Es pot observar a la taula, que la majoria 

de pressupostos que he comptat 14, dels 27 pressupostos realitzats, es tracten de licitacions púbiques a les quals ens 

hem presentat; i que totes elles, van vinculades al Planning d’obra, el 26% de totes les feines realitza concretament 17 

projectes dels 31 en els que he participat, han estat plannings d’obra. En quant als dos Plans de Seguretat i Salut que he 

redactat, equivalen al 3,28% del  total de  les  feines,  val a dir que aquesta  tasca normalment  la duu a  terme el Cap 

d’obra, però en els casos que és necessari, es dona recolzament des de la part tècnica del departament. Els dos PSS que 

he redactat jo, són de dos projectes que ja havia estudiat amb anterioritat. El cas de la gestió de llicència, només 1, que 

vaig  tramitar  jo  mateixa;  normalment,  aquestes  tasques  no  es  fan  des  d’oficina  tècnica,  però  en  el  cas  concret 

d’aquesta llicència, que era un tall de carrer per formigonar a Ciutat Vella a Barcelona, s’havia de tramitar durant el mes 

d’agost  i  el  cap  d’obra  responsable,  estava  de  vacances,  per  tant  es  va  haver  de  formalitzar  el  tràmit  des  del 

departament d’estudis. Una part important de la feina que s’ha de fer durant l’execució de l’obra, són els comparatius, 

un 11,48%, he intervingut en 7 projectes per fer comparatius, del total dels 31 projectes que he participat. Com el propi nom 

indica, es comparen els pressupostos que tenim dels industrials. Per contractar al que millor encaixa, per qüestions de preus, 

de disponibilitat  i d’altres  factors que poden  afectar  al desenvolupament  segons Planning d’execució  i  financer de  l’obra. 

Aquesta  tasca es  realitza un cop ha començat  l’execució de  l’obra. Un cop  fet  l’encaix més beneficiós, es  fa  la comanda a 

l’industrial,  o  els  industrials  en  concret,  que  suposa  un  9,84%,  he  fet  comandes  de  6  projectes  dels  set  ens  els  que  he 

intervingut muntant comparatius. La comanda consisteix en enviar un contracte a  l’industrial, on s’especifica  les feines que 

s’han d’executar, les unitats a executar, el preu per unitat i el total.  

En quant a les visites d’obra, ha estat només un 4,92% del total de les tasques realitzades. La majoria de visites d’obra, les he 

fet a  l’Escola Salas  i Xandri  de Sant Quirze del Vallès, a  les obres de reforma que s’han executat durant aquest estiu, que a 

part del seguiment de l’obra, com es pot veure a la taula, de l’apartat anterior, he intervingut en totes les fases importants del 

projecte i que al llarg del treball en parlarem més detingudament. 

Com a conclusió a les meves tasques realitzades durant els cinc mesos en una constructora, podríem dir, que he participat en 

tots el processos i en totes les tasques pròpies del departament d’estudis. On he estudiat des del principi un projecte fins a la 

seva execució. Com seria el cas de la licitació de les obres de reforma  de l’institut Salas i Xandri a Sant Quirze del Vallès. 

3.2 ESTUDI DE PROJECTES I PRESSUPOSTOS 

Una de les meves tasques a l’estada ha l’empresa ha estat l’estudi de projectes i fer pressupostos.  

Fig. 3.2 Esquema del procés d’execució d’un pressupost 

Al  tractar‐se d’una  constructora, els projectes, normalment, no es  redacten  a Baldó  i Associats Constructora,  tot  i que hi 

compten amb un arquitecte col∙laborador. És més habitual que els promotors, els clients, portin el seu propi projecte. Els 

promotors poden  fer  l’encàrrec de diverses maneres,  a  través de  la direcció,  ja  sigui  comercial o  tècnica o mitjançant el 

departament de projectes directament. És habitual que el primer contacte sigui telefònic, amb el departament de projectes. 

Sempre  que  sigui  possible,  s’intenta  fixar  una  reunió  amb  el  promotor,  on  és  habitual  que  a  part  de  la  direcció  general 

assisteixi també la responsable de projectes o fins i tot el tècnic que durà a terme l’estudi del projecte i el pressupost. És una 
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manera de  crear un  vincle,  saber per qui es  treballa  i  conèixer  les  seves necessitats  i  les  seves  inquietuds,  sempre 

parlant  en  la  vessant  del  seu  projecte,  naturalment.  Es  pren  nota  de  tota  la  documentació  de  que  disposen  i  que 

aporten; si tenen només el projecte o també disposen permís d’obres (aquest ha d’estar sol∙licitat pel promotor) i això 

també dona una orientació de la immediatesa de l’inici d’obra; si tenen l’estudi bàsic o tenen també l’executiu. En el cas 

que no hagi estat possible aquesta primera reunió prèvia a l’estudi del projecte, es rep tota la documentació via correu 

electrònic,  i tota  la  informació relacionada amb el seu projecte, estudis previs, memòria, amidaments, documentació 

gràfica, plànols, és a dir, el projecte pròpiament.  

En  rebre un projecte,  la primera acció que es  fa és: Crear una  carpeta digital, allà on  toca, mitjançant una  carpeta 

d’estudis tipus. A partir d’aquí es descarrega tota la informació i la més rellevant, amidaments i plànols, s’imprimeix. A 

partir d’aquí és la responsable del departament la que assigna el projecte a un tècnic. 

En aquest punt comença l’estudi del projecte, en principi s’encarrega un únic tècnic, però és habitual que un cop feta 

una primera revisió, es comenti en conjunt i que s’observin punts que a priori no acabin de quadrar o que no estiguin 

del  tot  especificats.  Un  cop  estan  clars  tots  els  punts  del  projecte  i  s’han  comparat  els  amidaments  amb  la 

documentació gràfica, si es troba alguna contradicció, algun punt poc definit o qualsevol detall que no quadra, s’apunta 

al document “Notes” creat dins la carpeta tipus, amb la  finalitat de poder aclarir els dubtes tan aviat com sigui possible. 

Si el client ens dona l’autorització, el tècnic que està estudiant el projecte es posa en contacte amb el tècnic autor i/o 

responsable del projecte, per tal de resoldre aquests interrogants i si s’escau inclús es concreta una reunió tècnica. Si 

no es dona l’autorització per part del client o els tècnics, les consultes es fan a través del client, s’intenta que no sigui 

així perquè això fa que tot el procés sigui més lent. 

Paral∙lelament a  la resolució dels dubtes s’escampen els amidaments, es a dir, s’envien  les dades aportades pel client 

dels  amidaments  als  industrials  col∙laboradors  per  sol∙licitar  diferents  preus.  Donat  que  Baldó  disposa  d’una  gran 

cartera d’industrials de confiança  i de diferents ubicacions de  tot el  territori, s’intenta que comptin el pressupost els 

que siguin més propers a la ubicació del projecte en qüestió, per tal de ser el més competitius possible. 

Hi ha un parell d’ímputs que sempre es tenen en compte a l’hora de presentar un pressupost: 

- Mai es canvia el text de les partides que ens venen donades als amidaments. 

- Sempre es compta tot el que ve  indicat als amidaments, les quantitats  i de  les qualitats que es demana  i que ve 

definit al projecte. 

Un cop  rebuts els pressupostos dels  industrials, es compara partida a partida  i global del capítol, es comprova que 

s’hagi comptat el que es demana i com es demana i que el preu sigui el més ajustat possible. A partir d’aquest punt, es 

comença a confeccionar el pressupost  . L’eina utilitzada per realitzar‐lo és el Presto  (Programa de control econòmic 

d’obres). En tot aquest procés es pot trigar de 15 a 20 dies, sempre depenent del volum de feina que porti el projecte i 

el volum de feina que hi hagi al despatx. El client està contínuament al corrent de l’estat del seu projecte. 

Un cop realitzat el pressupost i abans de la reunió amb el client, el tècnic o tècnics encarregats del pressupost es reuneixen 

amb la cap del departament de projectes i els administradors i s’acaba de perfilar la feina, de manera que tot concordi que 

no hi hagi contradiccions i que el preu final sigui el correcte. 

L’últim pas és  la  reunió amb el  client. Normalment a aquesta  reunió assisteix el  tècnic o  tècnics que han  treballat en el 

projecte  i els administradors o  la cap de departament de projectes en representació dels tècnics. Si encara no es coneixen 

personalment les parts, se’ls hi explica una mica d’història de l’empresa i del funcionament de i la filosofia de l’empresa en 

general i també es mostra un resum dels projectes executats per la companyia. 

Un cop entregat el pressupost sempre s’explica que es pot intentar revisar i/o ajustar les partides que no vegin clares i inclús 

se’ls hi poden oferir alternatives. Es dona un període de temps raonable  i si no s’han posat els clients en contacte amb el 

departament d’estudis, és des del departament d’estudis que es contacta amb ells per tenir un feedback del pressupost. 

A partir d’aquí, la feina del departament tècnic ha finalitzat. Si el client aprova el pressupost, es prepara el contracte per part 

dels  administradors  i  comença  la  feina  del  departament  de  Caps  d’obra,  sempre  amb  el  recolzament  del  departament 

d’estudis. 

3.3 PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Fig. 3.3 Esquema de redacció d’un PSS 

Un  cop  s’ha  acceptat  un  pressupost,  per part  del  promotor  i  del  constructor,  abans  de  començar  l’obra, per part  de  la 

constructora, s’ha de redactar el Pla de Seguretat i Salut (PSS), constitueix l'instrument bàsic de les activitats d'identificació, 

avaluació  i planificació de  l'activitat preventiva en  l'obra a què és  refereix el  capítol  II del Reial decret 39/1997, pel qual 

s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, ha de donar compliment a  l’Estudi de Seguretat  i Salut (ESS), redactat pel 

projectista, coordinador de seguretat o  tècnic designat per  la propietat. Per  tant el que cal  fer primer és estudiar  l’ESS o 

l’EBSS, en funció de l’obra s’haurà redactat un o un altre. I un cop tenim clars els perills que s’identifiquen, com cal solventar‐

los i el pressupost de seguretat, ja podem començar amb la redacció del PSS. 

Habitualment aquest document el desenvolupa el Cap d’obra, tot i que en moments puntuals són els tècnics del departament 

d’estudis  els  qui  el  realitzen,  amb  la  supervisió  del  cap  d’obra.  Sense  aquest  document  aprovat  no  es  podrà  tramitar  la 
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Comunicació d’apertura del centre de treball, sense el qual no es pot  iniciar  l’obra, per tant és un document de gran 

importància.  

El PSS  servirà per establir  les mesures a adoptar en  funció de  l’evolució de  l’obra per  l’empresa constructora, per a 

portar a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció dels riscos professionals. 

Aquest  Pla  de  Seguretat  i  Salut  es  redacta  considerant  les  avaluacions  dels  riscos  possibles  d’accidents  i malalties 

professionals, que puguin  sorgir durant el  transcurs de  l’execució de  l’obra, de manera que es pugui exposar de  la 

forma  més  simple  possible  i  amb  la  major  claredat  possible  les  seves  mesures  correctores,  a  cadascun  dels 

inconvenients o perills que puguin sorgir en el transcurs de l’execució. En aquest document, s’ estableix que durant el 

desenvolupament de cada fase, caldrà prendre unes determinades, mesures de seguretat, que seran exhaustivament 

descrites, les previsions respecte la prevenció dels riscos constituent en si mateix una Avaluació de Riscos Laborals del 

centre de treball perquè conté: 

- la identificació dels riscos laborals que es poden produir en la obra.  

- la especificació de les mesures preventives amb tendència a evitar aquests riscos avaluant‐se la eficàcia de les 

mateixes. 

- admetre modificacions en funció del procés d´execució de la obra. 

Amb el Pla de Seguretat s’intenta: 

- Garantitzar la salut i la integritat dels treballadors. 

- Evitar accions o situacions perilloses per imprevisió o falta de medis. 

- Delimitar i aclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat. 

- Definir els riscos i aplicar les tècniques adequades per reduir‐los. 

- Determinar els costos dels medis de protecció i prevenció. 

El Pla de Seguretat i Salut ha d’incloure: 

- Dades de l’obra 

- Consideració general dels riscos 

- Fases de l’obra 

- Anàlisi i prevenció dels riscos en cada fase de l’obra 

- Anàlisi i prevenció de riscos en els mitjans i en la maquinària 

- COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT 

- Pressupost de protecció individuals i col∙lectives 

- Documentació gràfica de seguretat i salut 

- Plànols d’implantació d’elements auxiliars de l’obra 

El  PSS  contemplarà  també  les  proteccions  a  tercers,  és  a  dir  les  indicacions  de  seguretat  a  vianants  i  en  el  cas 

d’interrompre el transit, indicacions pels vehicles que hi circulin. 

PROMOTOR: NOM DEL PROMOTOR 

  MES I ANY 

Fig. 3.3‐1 Primera pàgina del PSS tipus 

3.4 LICITACIONS D’ENTITATS PÚBLIQUES 

Fig. 3..4 Esquema del procés de licitació 

Segons la definició de la Generalitat de Catalunya, una licitació és el procés pel qual l’Administració pública (ens, organisme o 

entitat  del  sector  públic)  fa  una  petició  d’ofertes  a  diversos  proveïdors  per  adquirir  un  bé,  servei  o  subministrament  o 

executar una obra. 

En primer lloc, l’entitat publica un anunci de licitació, en un butlletí oficial i en les diverses webs dels òrgans de contractació, 

així com a la plataforma de contractacions publiques de la Generalitat de Catalunya. Es pot publicar també un anunci previ. A 

PLA DE SEGURETAT I SALUT 

PROJECTE: TÍTOL DEL PROJECTE I UBICACIÓ
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l’anunci  es  publica  la  decisió  de  l’Administració  de  contractar,  en  aquest  cas,  els  serveis  d’execució  d’un  projecte 

d’obres que  cobreixi  les  seves necessitat  i determina els  requisits.  La documentació que  s’aporta en els  anuncis de 

licitació és la següent:  

- PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES, on  s’explica  l’objecte dels projecte,  les necessitats que han motivat  la 

licitació, el quadre de característiques, document molt important, és on es defineix quina documentació i com s’ha 

de presentar, els terminis d’entrega i la manera de puntuar el concurs, és a dir, “les regles del joc”. On s’indiquen 

els  criteris  d’adjudicació,  els  drets  i  obligacions  de  les  empreses  licitadores  i  de  l’empresa  adjudicatària,  els 

terminis ens els que cal presentar tota la documentació, on i com cal presentar‐la i els terminis que cal acomplir a 

l’hora  de  l’execució  del  contracte,  en  cas  de  resultar  adjudicatari.  Inclou,  també,  els  annexos  que  és  la 

documentació tipus, obligatòria, que s’ha de presentar, per demostrar la solvència tant tècnica com econòmica de 

l’empresa. Es a dir, que es compta amb els mitjans necessaris per poder executar les obres l’objecte de la licitació, 

que la societat està constituïda legalment i que s’està al corrent de les obligacions Tributàries i amb la Seguretat 

Social. Són les anomenades “Declaracions responsables”. 

- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, aquesta documentació té la finalitat de  descriure detalladament les tasques 

objecte de  la  licitació. En el  cas de  les  licitacions d’execució d’obres, és el projecte executiu pròpiament. Aquí 

trobarem  la memòria,  les  justificacions  tècniques, els  amidaments, el pressupost,  l’Estudi de  Seguretat  i  Salut, 

document que caldrà per  redactar el Pla de Seguretat  i Salut en cas de  resultar adjudicatari  i  la documentació 

gràfica, tots el plànols del projecte. 

Les empreses interessades en el contracte, i que compleixin els requisits, tenen un termini determinat per presentar les 

seves  ofertes  i  la  documentació  concreta  demanada,  donant  compliment  als  criteris  d’adjudicació,  així  com  la 

documentació acreditativa de la seva aptitud per contractar, les declaracions responsables. 

Els  criteris  d’adjudicació  varien  en  funció  de  l’òrgan  de  contractació.  Per  norma  general  es  demanen  diferents 

documents,  els  que  estan  especificats  sempre  al  plec  de  clàusules  administratives,  que  a  part  de  les  declaracions 

responsables  poden  demanar  el  DEUC  (Document  Europeu Únic  de  Contractació),  algun  document  que  acrediti  la 

solvència professional o capacitat d’executar la feina, algun document que acrediti que s’han executat obres del mateix 

tipus i pressupost aquest documents, per norma general no puntuen, però si que són d’obligatòria presentació són per 

tant  excloent del procés de  licitació  si no  s’entrega.  Le puntuació  específica donada, per  cada  document, dels que 

puntuen, també està especificada plec de condicions. En funció de com es presenta o en funció de si es presenta o no, 

s’obtindrà més  o menys  punts. Un  document  que,  en  el  cas  de  les  licitacions  d’obres,  sempre  cal  presentar  és  la 

proposta econòmica, que per norma general és  la que més puntua si no és  l’única. La puntuació d’aquesta variarà en 

funció del que presentin la resta dels licitadors, la proposta econòmica amb  preu més baix, sense ser temerari1, serà el 

que obtingui la puntuació màxima. A partir d’aquí les puntuacions de la resta d’empreses, vindrà donada per una regla 

de  tres. La  resta de documents que puntuen van des de  informes  tècnics de com es duran a  terme  les obres  fins a 

propostes per reduir el període d’execució de les obres passat per la oferta d’executar alguna tasca més a part de les 

incloses en el projecte, sense incrementar el cost. Cal tenir molt clara la normativa del concurs, per no incórrer en cap 

1 Baixa de preu insostenible, normalment a l’empresa que ha fet la baixa temerària, els hi demanen que ho justifiquin. 

contradicció en els diferents documents ni deixar de posar cap document obligatori, de manera que la proposta pugui quedar 

exclosa. 

La documentació s’ha de presentar dins un  termini  i d’una manera  i un  lloc concret. En el cas que  l’entrega sigui  física,  la 

documentació es podrà portar personalment o es pot enviar per correu. Si s’envia per correu aquesta ha d’arribar abans del 

període anunciat (per la documentació que s’envia via postal), i en el moment de ser enviada, s’ha de justificar la tramesa, per 

correu electrònic, amb el justificant de correus escanejat, amb el dia i l’hora de sortida. Quan es presenta físicament, cal tenir 

ben clar si s’ha de posar tota la documentació en un sobre o pel contrari va en diferents sobres amb una nomenclatura i un 

ordre concret. Quan les propostes de licitacions es presenten mitjançant una eina digital, cada cop és més habitual, hem de 

tenir clar, el dia i la hora límit de presentació i que la documentació estigui signada digitalment tal i com es demana. En funció 

de qui publiqui l’oferta, les licitacions s’enviaran a través d’una plataforma específica o un sobre digital, que és un altre tipus 

de plataforma. Com en el cas de  les entregues físiques, cal que s’entregui dins el període establert, en el cas de  les digitals 

l’enllaç es tanca i no hi ha opció de presentar‐lo. 

Un cop finalitzat el període d’entrega, es constitueix la mesa i s’obren les pliques, públicament, la documentació és revisada la 

i  comptabilitzada  la  puntuació.  A  partir  d’aquí,  s’adjudica  la  licitació.  Aquesta  adjudicació  s’ha  d’anunciar  a  les mateixes 

plataformes que es va publicar  l’anunci. Si  s’és adjudicatari, caldrà presentar  la documentació que ens hem compromès a 

presentar  en  les  declaracions  responsables.  El  període per  ser  presentades,  s’indica  a  la  publicació  de  l’adjudicació.  I  cal 

també començar a redactar el Pla de Seguretat i Salut basat en l’Estudi de Seguretat i Salut del projecte i un cop aprovat, es 

poden començar les obres. A partir d’aquí disposem d’uns determinats dies per signar l’apertura del centre de treball, serà a 

partir d’aquest dia, quan comenci a comptar el termini del període d’execució de les obres. 

En el cas de Baldó  i Associats, els administradors, a través de  la plataforma de contractació de  la Generalitat de Catalunya, 

trien quines licitacions s’han d’estudiar. Un cop estudiades pel tècnic designat per la cap d’estudis, es conclou si es presenta 

oferta o no. No totes  les que s’estudien es presenten desprès oferta, a vegades calen uns requisits tan concrets que no es 

compleixen. 

Un cop els administradors han donat el vist  i plau a presentar  l’oferta, cal demanar alguns pressupostos, els de  les partides 

més grans i que no es fan amb personal propi, per poder estudiar la baixa econòmica que és farà respecte el pressupost de 

licitació.  Alhora  que  es  prepara  tota  la  documentació  que  es  presentarà. Un  cop  tenim  tots  els  pressupostos,  la  cap  de 

projectes reuneix amb els administradors i tanquen l’oferta econòmica. 

A partir d’aquí es lliura la documentació de la manera indicada.  

3.5 PLANNING D’OBRA 

La gran majoria de plannings d’obra que he realitzat, han estat vinculats amb les licitacions. S’entregava Planning en aquelles 

que ens demanaven  reduir el  termini d’execució  i  la  justificació. A Baldó  i Associats Constructora, s’utilitza el software MS 

Project i amb un diagrama de Gannt, es justifica el termini d’obra ofertat, és a dir, per poder mostrar com faríem que l’obra 

s’executés en els dies que nosaltres oferíem com a termini d’execució. La finalitat del Planning d’obra és definir la duració de 
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de l’obra, definit la duració de cada partida. D’una bona planificació depèn l’èxit d’una obra, tant econòmicament com 

en termini de durada. Per tal de que l’obra s’executi en el menor temps possible. S’ha de tenir molt clar l’ordre de les 

tasques és a dir, quines han de ser les precedents i quines les succedents, d’altra banda, també s’ha de tenir ben clar 

quines són les tasques que es poden solapar, és a dir que és poden fer a la vegada. I s’ha de tenir perfectament definit 

el camí crític, és a dir, la tasca amb la durada més llarga de tota l’obra, perquè d’aquesta dependrà el començament i 

l’execució de tasques successores. 

3.5.1 MODEL PLANNING OBRA: 

Fig. 3.5 Planning d’obra tipus 

3.6 COMPARATIUS I CONTRACTACIÓ 

Un cop ha començat l’execució d’una obra, que és la fase més important del projecte, comença també la part clau de 

tot el procés, el control econòmic de l’obra per part del cap d’obra. A l’hora de contractar industrials o de fer comandes 

de material,  caldrà minimitzar  costos  per  tal  que  la  fase  de  l’obra  en  concret,  en  la  que  ens  trobem,  sigui  el més 

rentable possible.  La manera de  concórrer, és  la  següent: als  industrials que  van presentar preus per  la  licitació de 

l’obra,  se’ls  torna  a  demanar,  el  cap  d’obra  o  qualsevol  dels  tècnics  del  departament  d’estudis,  que  es mirin  els 

amidaments  i els pressupostos que  van enviar al departament  tècnic, en  la  fase d’estudi, per elaboració del nostre 

pressupost,  i se’ls  revisin, partida per partida,  s’indica que en aquest cas és obra adjudicada.  Intentem emfatitzar el 

terme adjudicada ja que, quan es tracta d’un estudi, a vegades, els industrials, ajusten tant el pressupost a l’hora de comptar. 

Es demanen com a mínim tres preus a tres industrials diferents. Si és necessari que visitin l’obra per veure la feina a executar i 

que el preu sigui més exacte, sense problema els convidem a  l’obra  i ho mirem conjuntament. Aquesta visita pot ser amb 

l’encarregat, no cal que sigui amb el cap d’obra. Un cop tenim tots els pressupostos que s’han demanat, com quan demanem 

preus per l’etapa precedent, comprovem que ens han comptat el que toca i com ho descriu la partida i es col∙loquen a una 

taula, Fig. 3.5.1‐1 on també s’introdueix el nostre preu de venta i el nostre objectiu, per poder comparar preu per preu i de 

forma global. Si hi ha algun preu que queda molt per sota o que es passa molt per sobre, contactem amb  l’industrial per 

comprovar que ha entès bé el que havia de comptar i que ha comptat el mateix que la resta d’industrials. Una vegada tenim 

clar que el que comparem es el mateix en tots els casos, adjudiquem la feina, al preu que millor encaixa, normalment, a un sol 

industrial  però  pot  passar  que  sigui  una  obra  complexa  o  de  grans  dimensions  i  que  ens  interessi  fer‐la  amb  un  parell 

d’industrials  diferents.  Aquest mateix  procés  es  porta  a  terme  amb  els  proveïdors.  Quan  els  preus  que  ens  passen  no 

encaixen, es  juga amb poder executar nosaltres mateixos algunes de  les partides del capítol. Preparant  la feina tant com es 

pugui, de manera que  l’industrial només executi  les partides que  són  imprescindibles que  les  faci un professional.  El pas 

següent a l’adjudicació d’unes feines a un industrial és, fer la comanda, el que significa la contractació dels serveis. Tenim una 

plantilla tipus, Fig. 3.5.2‐1 i Fig. 3.5.2‐2, on s’han d’omplir totes les dades, inclús el número de proveïdor, que vindrà donat per 

comptabilitat i aquest serà útil tant pel departament de comptabilitat com pel d’administració, a l’hora de portar el control de 

les factures i el pagament d’aquestes. Al fer la comanda, en el cas dels industrials, se’ls ha d’enviar l’adhesió al PSS, Fig. 3.5.3‐

1, i el PSS per que el signin conformes que estan informats de les normes, els perills i com protegir‐se d’aquest, en l’obra en la 

que han d’executar les tasques, en concret. Tota aquesta documentació ha d’anar signada pel cap d’obra i un cop signada per 

part de l’industrial, s’ha de guardar a la carpeta digital corresponent. Un altre tret important que cal que quedi ben especificat 

a les comandes és el tipus de retenció que s’aplicarà a les feines encarregades i la manera que se’ls hi pagarà. 

3.6.1 MODEL COMPARATIU: 

COMPARATIU 
Subministrament de 

sanitaris  ADJUDICACIÓ 

OBJECTIU  INDUSTRIAL  INDUSTRIAL 1  INDUSTRIAL 2  INDUSTRIAL 3  VENTA 

Codi Unitat €/m  total  Partida  €/m total diferencia %  €/m  total  %  €/m  total  %  €/m total %  €/m total % 

0,00  0,00 0,00  0,00%  0,00  0,00%  0,00  0,00%  0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00  0,00 0,00  0,00%  0,00  0,00%  0,00  0,00%  0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00  0,00 0,00  0,00%  0,00  0,00%  0,00  0,00%  0,00 0,00% 0,00 0,00%

TOTAL #REF!  #REF! 0,00  #REF!  #REF!  #REF! #REF!

MARGE #REF!  #REF!  MARGE  #REF!  #REF!  MARGE  #REF!  #REF!  MARGE #REF!  #REF!  MARGE #REF!  #REF! 

Fig. 3.6.1‐1 Plantilla de comparatius 
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3.6.2 MODEL COMANDA: 

Nº Pedido Núm comanda
Fecha Data comanda

PEDIDO Nº Proveedor: XXX 
INDUSTRIAL Nº Obra:
Adreça Jefe Obra:
(08XXX) Població
Telèfon

OBRA: Nom de l'obra

CODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

TOTAL PEDIDO #¡REF!

Notas:

CLAUSULAS ADICIONALES:

CLAUSULAS PARTICULARES:

INDUSTRIAL BALDO I ASSOCIATS, CONSTRUCTORA, SL

Baldó i Associats, Constructora, SL no aceptará ninguna factura sin el pedido debidamente firmado.
El subcontratista comunicará a Baldó i Associats, Constructora, SL. previamente cualquier trabajo
subcontratado a terceros.
Para el cobro de las facturas se exigirá la entrega previa de los certificados de calidad de los
materiales, o bien de los sellos de calidad reconocidos oficialmente, en cumplimento del código
técnico de la edificación.

Les solicitamos que procedan a la entrega de los siguientes suministros / serv icios, conforme a las 
condiciones indicadas haciendo referencia expresa del código i descripción indicados.

Forma de pago: Pagaré a 120 días día 10
Las partidas a facturar serán codificadas según pedido.

LAS FACTURAS SE ENTREGARAN ANTES DEL DIA 5 DE CADA MES, DE LO CONTRARIO PASARAN AL 
SIGUIENTE A TODOS LOS EFECTOS

Fig. 3.6.2‐1 Plantilla de Comandes Pàgina 1

INDUSTRIAL BALDO I ASSOCIATS, CONSTRUCTORA, SL

9. Se emitirá una única factura mensual, que recogerá las entregas de bienes, y/o las prestaciones de serv icios efectuados
durante dicho periodo, correspondientes a cada obra, no pudiendo agruparse diversas obras. Para los subcontratistas la factura 
se emitirá en base a la medición realizada conjuntamente con el jefe de obra, firmada por ambas partes. En la factura figurará
tanto el número de pedido como la obra de referencia.

Las facturas se entregarán por duplicado, y deben recibirse, como más tarde, a los 5 días posteriores al mes al que se refieren los 
suministros/subcontrataciones. En caso de superar dicha fecha, el vencimiento se incrementará en tantos meses como se haya
demorado la presentación de la factura. La fecha de recepción de las facturas será la de entrada en las oficinas de BALDO I
ASSOCIATS, CONSTRUCTORA, SL. ubicadas en Terrassa, C/ Gutemberg, 13 2ª p.8-9, 08224.

10. El pago de las facturas presentadas se hará mediante la emisión de un PAGARE por parte de BALDO I ASSOCIATS,
CONSTRUCTORA, SL., debidamente domiciliado, a nombre del titular de la factura. El vencimiento será el día diez de cada mes
después de transcurridos 180 días desde la fecha de emisión de la factura, conforme lo establecido en el pacto 9. No se
emitirán pagarés con vencimiento mes de Agosto. Cuando coincida la fecha de vencimiento con el citado mes, ésta pasará al
mes siguiente. La entrega del pagaré se realizará a partir del día 10 del mes siguiente del de la recepción de la factura.

Para todas las cuestiones que puedan derivarse de la ejecución del presente PEDIDO, serán resueltas amistosamente, y en caso
de que no fuera suficiente, las partes con renuncia a sus propios fueros se someten a los juzgados y tribunales de Terrassa.

1. Por el solo hecho de realizar los suministros, subcontrataciones o serv icios solicitados por este pedido, se entiende que el
suministrador/subcontratista acepta todas las condiciones que figuran en el mismo. El suministrador/subcontratista deberá
devolver conformada la copia del PEDIDO antes de transcurridos quince días a partir de la fecha de envío del mismo.

2. Por su parte, BALDO I ASSOCIATS, CONSTRUCTORA, SL no acepta más obligación que el pago, a los precios indicados en éste
PEDIDO, de las unidades debidamente recepcionadas por el personal autorizado para ello. Toda entrega o serv icio debe ir
acompañada del correspondiente albarán, indicando código, unidades, precio, nº de pedido y obra de destino.

3. Salvo que haya quedado expresamente convenido en las condiciones particulares, los precios de éste PEDIDO se entienden
firmes, sin derecho a revisión, y llevan incluidos todos los cargos, impuestos (excepto el IVA, si corresponde), etc, que no estén
expresamente recogidos en él.

4. Los artículos suministrados y subcontrataciones ejecutadas se ajustarán exactamente en su calidad, peso, medidas y demás
características a lo convenido, entendiéndose que cuando no ocurra así, quedaran a cuenta y riesgo de
suministrador/subcontratista en el mismo lugar donde hubieran sido depositados, corriendo por cuenta del suministrador los
gastos de retirada y devolución. Del mismo modo se procederá con aquellos suministros que fueran rechazados por la Dirección
o la Inspección facultativa de las obras. Así mismo la limpieza y retirada de escombros a su contenedor, a efectos de su
clasificación, correrá siempre por cuenta del subcontratista. En caso de incumplimiento se repercutirá a éste el coste de dicho
trabajo, ya sea contra facturas o retenciones.

5. La entrega del suministro/subcontratación por el suministrador, o la recepción y/o utilización total o parcial del mismo por
BALDO I ASSOCIATS, CONSTRUCTORA, SL., o incluso su pago, no supone conformidad o aceptación al suministro, que se
entenderá aceptado cuando se hayan efectuado los ensayos y pruebas pertinentes que esté obligado a efectuar BALDO I
ASSOCIATS, CONSTRUCTORA, SL o le ordene la dirección facultativa, en ambos casos con resultados favorables.

6. El suministrador/subcontratista, no podrá subcontratar o ceder el contenido del PEDIDO, total o parcialmente, sin la
aprobación previa por escrito de BALDO I ASSOCIATS, CONSTRUCTORA, SL

7. El incumplimiento por parte de suministrador/subcontratista de los plazos de entrega así como de los requisitos legales y
disposiciones aplicables al pedido, faculta a BALDO I ASSOCIATS, CONSTRUCTORA, SL. para resolverlo todo o en parte. En dicho
caso BALDO I ASSOCIATS, CONSTRUCTORA, SL. queda facultada a repercutir los daños y perjuicios causados contra las facturas
recibidas pendientes de pago, ya sean de la obra objeto de éste PEDIDO, como de otras obras contratadas.

8. Todos los jornales, obligaciones sociales y seguros de cualquier clase, del personal, del material o equipo empleado en éstos
suministros o serv icios, así como cualesquiera otras obligaciones contraídas por el suministrador, serán de la exclusiva cuenta y
responsabilidad de éste, debiendo por ello tener cubierto todo el riesgo que pudiera producirse contra terceros por su personal, 
material y equipos. En los casos que el suministrador incluya serv icios, prestaciones, montajes…. Deberá justificar hallarse al
corriente de pago de las cuotas de la Seguridad Social y de los impuestos a la Agencia Tributaria, y del Seguro de Accidentes.
Deberá acreditarse dichos hechos aportando fotocopia de los TC1 y TC2, certificado de la Agencia Tributaria, de la Tesorería de
la Seguridad Social y recibo y póliza de seguro de accidentes (copia). Así mismo el subcontratista aportará copia del alta de
IAE y del último recibo liquidado, así como recibo y póliza de responsabilidad civ il (fotocopia). La póliza de responsabilidad civ il
cubrirá un importe mínimo de 300.000€ (cobertura mínima para explotación, patronal, cruzada y post-trabajos). BALDO I
ASSOCIATS, CONSTRUCTORA, SL se reserva el derecho de devolver las facturas que le sean entregadas sin cumplir éstos
requisitos.

11. No está permitido la instalación de carteles o vallas publicitarias en la obra, siempre se necesitará previamente el permiso y
autorización por parte de BALDO I ASSOCIATS, CONSTRUCTORA, SL.

CONDICIONES GENERALES

Fig. 3.6.2‐2 Plantilla de Comandes Pàgina 2: Condicions contractuals generals
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3.6.3 MODEL ACTA D’ADHESIÓ AL PSS: 

En Terrassa a

CONTRATISTA: BALDÓ I  ASSOCIATS CONSTRUCTORA S.L.

SUBCONTRATISTA: INDUSTRIAL

OBRA: Nom de l'obra

TRABAJOS A REALIZAR: Partida comanda

En Terrassa a

Adhesión y recepción Plan de seguridad Baldó i Associats constructora S.L.

Data

DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBRA: Núm obra

Para el cumplimiento de las medidas que integran el deber general de prevención frente a los
riesgos laborales y de conformidad con lo establecido en el art. 24 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, y en el art. 11 del Real Decreto sobre Obras de Construcción, comunicamos a
la empresa contratista que aceptamos mediante el presente escrito que nos ha sido remitido para
la obra y trabajos arriba indicados y que nos ADHERIMOS a Plan de Seguridad y Salud, y nos
comprometemos a cumplir y v igilar su cumplimiento, de la misma forma y en el mismo período, con 
todos los principios, normas, procedimientos y medidas de seguridad contemplados en el mismo,
para lo cual se nos facilitará toda la información adicional que se precise.

ACTA ADHESIÓN AL PLAN 
DE SEGURIDAD Y SALUD

Data

Fig. 3.6.3‐1 Adhesió al PSS

3.7 VISITES D’OBRA 

Aquesta és la tasca més visible de la figura del cap d’obra, tot i que té moltes més i amb més pes dins de l’execució, com per 

exemple el control econòmic de l’obra, com ja hem pogut anar veient. 

Les visites d’obra normalment es fan un cop a la setmana, aquestes s’estableixen a l’inici de l’obra i solen ser sempre el mateix 

dia i a la mateixa hora. Habitualment, en aquestes visites setmanals, es reuneixen la direcció facultativa o algun representat 

de  la  propietat  o  promotors,  el  cap  d’obra  o  representant  de  la  constructora  i  l’encarregat  de  l’obra  que  és  la  figura 

responsable a l’obra per part de la constructora, és qui vetlla pel bon funcionament del conjunt de l’obra. A les visites d’obra, 

es comprova què s’està executant i com s’està executant i que tot sigui segons el projecte. Si s’escau també es discuteix de si 

s’ha  de  fer  alguna  modificació  i/o  millora  respecte  el  projecte.  O  si  s’ha  d’afegir  alguna  partida  no  contemplada  als 

amidaments ni al pressupost, d’aquí sorgeixen els preus contradictoris o preus complementaris2. Es concreten quines seran 

les  pròximes  actuacions  i  quan,  sempre  seguint  el  planning  de  l’obra.  Si  cal  triar  algun material,  algun  acabat  o  s’ha  de 

plantejar qualsevol qüestió és el moment per fer‐ho. També és possible reunir‐se amb algun industrial, per veure una feina o 

discutir d’alguna tasca ja feta. Un cop al mes, es fan els amidaments per poder certificar, per part de la constructora, ho sol 

fer l’encarregat d’obra. Aquest amidaments, de les tasques realitzades, són per poder comparar els amidaments amb els de 

les proformes presentades pels  industrials  i que el  cap d’obra pugui donar el  seu vist  i plau a  les  factures  i que aquestes 

puguin ser pagades pel departament d’administració  i finances. També serveixen per poder certificar al nostre client el tant 

per cent d’obra executada, que es  fa mensualment. Per poder cobrar.   En el cas de Baldó  i Associats,  les proformes de  les 

factures  han d’arribar  abans del  25  de  cada mes,  per  que  el  cap  d’obra  pugui  comparar  els  amidaments  amb  els  seus  i 

aprovar‐los per que els industrials i proveïdors puguin fer la factura i aquesta quedi acceptada. Les factures es paguen segons 

període fixat amb el proveïdor o industrial, sempre a dia 10 del mes vençut. Els amidaments han de ser validats sempre pel 

cap d’obra, sense aquesta validació la factura no serà admesa.  

És important que a cada visita d’obra, es faci un acta, on s’expliquin tots els temes que s’han tractat i les decisions preses en 

consens per la DF, el representant de la constructora i qualsevol altre representant que hi hagi. I que estigui signat per tots el 

assistents. Això evitarà que hi hagi mals entesos. 

2 Preu d’unitats d’obra no pressupostades en el projecte original o pressupostades en menor quantitat i que sorgeixen durant l’execució d’obra. 
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4 EXEMPLES DE TASQUES REALITZADES 

4.1 ESTUDI I PRESSUPOST D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT A CERDANYOLA DEL VALLÈS 

DADES DEL PROJECTE: 

DADES DE L’OBRA: HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT A CERDANYOLA DEL VALLÈS 

SITUACIÓ: C/ Gabriel i Galan, 1 (08193) Cerdanyola del Vallès. 

PROMOTOR: Sr. Èric Jover Bosque 

DIRECCIÓ FACULTATIVA: Arquitectura, Genís Planelles. 

Aquest  estudi  arriba  a  Baldó  i  Associats  Constructora  a  través  dels  promotors  directament.  Es  posen  en  contacte 

telefònic,  rep  la  trucada  la cap del departament de projectes  i pren nota. Seguidament els clients envien un correu 

electrònic amb un arxiu amb tot el projecte i la documentació de la qual disposen. I és la cap del departament la que 

delega  la  tasca  a  una  tècnica  del  departament  d’estudis.  En  aquest  cas,  el  projecte  que  s’ha  de  pressupostar  és 

l’execució d’un habitatge unifamiliar aïllat a Cerdanyola de Vallès. La particularitat d’aquest habitatge és la forma de la 

seva planta. És triangular. I té una explicació, el solar en el que se situarà és triangular i l’ajuntament de Cerdanyola, a 

l'art. 181 de  les Ordenances de  l'edificació admet reduir  la separació a  llindars de  les parcel∙les  inferiors a  la mínima, 

segons  l’article  342  de  les  Ordenances  d’edificació,  quan  es  justifiqui  la  impossibilitat  d'edificar,  sempre  que  es 

disminueixi, en  la mateixa proporció,  l'alçada de  l'edifici. En  les unifamiliars de 600m² a 400m² es  fixa una separació 

mínima de 3m. 

Fig. 4.1‐1 Plànol d’emplaçament de la parcel.la  

Fig. 4.1‐2‐ Planta soterrani  Fig. 4.1‐3 Planta baixa 

Fig. 4.1‐4‐ Planta primera  Fig. 4.1‐5 Render  

L’habitatge  està  organitzat  en  tres  plantes,  planta  soterrani  té  57,70m2  de  superfície  útil,  planta  baixa  té  56,20m2  de 

superfície útil i planta primera, té 43,30m2 de superfí útil, com es pot veure a la Fig. 4.1‐7, que estan especificades totes les 

superfícies útils de l’habitatge en qüestió.  

Fig. 4.1‐6 Quadre de superfícies construïdes  Fig. 4.1‐7 Quadre de superfícies útils  
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La planta soterrani està dedica a garatge i traster, la planta baixa és la zona de dia, formada per saló estar, menjador i 

cuina en un espai obert, bany i una habitació. I la planta primera consta de dues habitacions, una d’elles suite i dues 

terrasses  a  les  qual  s’accedeix  des  de  cadascuna  de  les  habitacions.  Com  sempre  es  va  estudiar  el  projecte, 

amidaments i documentació gràfica. Durant aquest minuciós estudi del projecte, es van trobar un parell de punts que 

no estaven del  tot definits: En els plànols  figurava una passarel.la, es pot observar amb claredat a  la Fig. 4.2‐5, per 

sobre de la piscina, que als amidaments no estava contemplada i l’altra, és que els plànols de fontaneria, no quadraven 

amb els amidaments. L’arquitecte va donar resposta a les nostres consultes en un parell d’hores i ens va explicar que 

per motius d’ocupació, havien decidit no fer la passarel.la, al ser exterior i sense cobrir, comptava com superfície útil al 

100%  i ens van exposar que  la  instal∙lació de  fontaneria es valorés segons  la documentació gràfica. La dificultat més 

gran a l’hora de redactar el pressupost d’aquest projecte, va ser que es va realitzar durant el mes d’agost  i gran part 

dels  industrials estaven a punt de fer vacances  i saturats de feina. Finalment el pressupost es va poder entregar dins 

del termini establert. El preu del metre quadrat del pressupost d’aquest habitatge sortia és de 1.800€. A la reunió amb 

els propietaris, els va semblar un preu raonable, estava dins del que ells tenien contemplat.  

4.2 PLA DE SEGURETAT I SALUT D’UN EDIFICI ENTRE MITGERES DESTINAT A COMERÇ 

L’encàrrec d’aquest projecte el  va  fer  la DF del projecte,  tècnic  amb el que  ja  s’ha  treballat anteriorment en altres 

projectes. Un cop fet l’estudi del projecte esmentat, presentat el pressupost i aquest va ser aprovat per la propietat. Cal 

redactar  el PSS. Per poder  signar  l’apertura del  centre de  treball de  cara  a  la data proposta. Donat que  s’havia de 

redactar durant el mes d’agost  i  la cap d’obra en aquestes dates estava de vacances,  la redacció d’aquest PSS va ser 

delegada al departament d’estudis.  

4.2‐1 PSS Projecte: Sant Joan    4.2‐2 EBBS Projecte: Sant Joan 

El projecte en qüestió es tracta de l’execució d’un edifici entre mitgeres de planta baixa i primera planta, destinat a comerç al 

centre de Sabadell. És una construcció de d’uns 100 m2, repartits en dues plantes. El tipus de fonamentació és una llosa de 

formigó i l’estructura és de pilars metàl∙lics. 

Després d’haver estudiat l’EBSS i haver‐nos mirat el pressupost de seguretat es procedeix a la redacció del PSS. Primerament, 

s’identifiquen  les  fases  de  l’obra  per  posteriorment  poder  identificar  els  perills  de  cada  part  i  poder  indicar  la mesura 

preventiva. 

A  les primeres pàgines, com  índica  l’índex, el que ha de  figurar és  la memòria: On s’indica  l’objecte del projecte,  totes  les 

dades de l’obra i totes les dades dels agents que intervenen. 

Fig.: 4.2‐1 Índex PSS Sant Joan  Fig.: 4.2‐2 Memòria: Objecte del PSS Sant Joan 

PSS en compliment 
EBSS 
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Fig.: 4.2‐3 Memòria: Dades de l’obra PSS Sant Joan  Fig.: 4.2‐4 Memòria: Dades dels agents PSS Sant Joan 

DADES DE LA MEMÒRIA DEL PSS DEL PROJECTE SANT JOAN: 

DADES DE L’OBRA: CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI DESTINAT A COMERÇ 

SITUACIÓ: C/SANT JOAN, 12. SABADELL. 

PROMOTOR: GEST‐LLOBO S.L. 

DIRECCIÓ FACULTATIVA: Meritxell Bonet i Domènech 

CONTRACTISTA: Baldó i Associats Constructora. 

A  la part de  la memòria es parla també de  la consideració de riscos, que sol ser general, on desenvolupa  l’entorn de 

l’obra  i  llista  un  a  un  a  tots  els  oficis  que  intervenen  i  els materials  que  s’utilitzaran.  Aquí  es  on  s’explica  el  pla 

d’emergència. 

La part que segueix ara és enumerar les fases de l’obra per seguidament identificar cada perill en cadascuna d’elles i la 

poder valorar la conseqüent mesura preventiva. En el cas del projecte del carrer Sant Joan de Sabadell, les fases d’obra 

són les següents: 

FASES DE L’OBRA 

1. Extracció i retirada d’elements d’antiga construcció

2. Excavació i anivellació de terres

3. Construcció llosa de formigó

4. Estructura metàl∙lica

5. Estructura formigó (construcció rampa d’escala)

6. Ram de paleta

7. Instal∙lacions

8. Enguixats

9. Impermeabilitzacions i aïllants

10. Serralleria, metalls i complements

11. Fusteria

12. Pintura

13. Vidrieria

Seguretat i salut 

ANÀLISI I PREVENCIÓ DE RISCOS A CADA FASE 

Fig.: 4.2‐5 Taula d’avaluació de riscos per fases

A cada fase els riscos s’avaluen amb aquesta taula, en aquest cas, aquesta taula pertany a la fase d’estructura. 

ANÀLISI I PREVENCIÓ DE RISCOS EN MITJANS I MAQUINÀRIA 

Un cop analitzats tant els riscos per fases com els riscos en els mitjans i la maquinària: Aquí a baix, a les Fig. 4.2‐6, 7 i 8, veiem 

els documents de prevenció en escales, passarel∙les i rampes. 

COMPLIMENT DE NORMATIVA 

En aquest apartat es justifica mitjançant un llistat tota la normativa d’obligatori compliment, en matèria de seguretat a la que 

dona compliment i a la que s’acull el PSS. 
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Fig. 4.2‐6 Annex 5  Fig. 4.3‐9 Annex 5  Fig. 4.3‐10 Annex 5 

PRESSUPOST PSS: 

El pressupost de seguretat i salut del PSS mai pot estar per sota del pressupost de l’ESS. Ha de contemplar tant mesures 

individuals  (EPI’s)  com  col∙lectives.  El  pressupost  del  PSS  del  projecte  del  carrer  Sant  Joan  el  trobem  aquí  sota,  a 

lesFig.4.2‐11 i 12. El pressupost del EPI’s ascendeix a: 308,34€ i el del les proteccions col∙lectives: 453,98€. El total del 

pressupost de SS ascendeix a 762,92€.  

Fig. 4.2‐11‐ Pressupost de SS  Fig. 4.2‐12 Índex sobre 1 

4.3 LICITACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA PARCIAL DE L’ESCOLA DE MÚSICA TORRE BALADA, MILLORES 
A L’ATENEU I A LA SALA D’EXPOSICIONS DEL MIRADOR A CASTELLAR DEL VALLÈS 

ORGAN LICITADOR d’aquest projecte és: L’Ajuntament de Castellar del Vallès.  

PRESSUPOST DE LICITACIÓ: 204.985,06€ IVA exclòs 

OBJECTE  DEL  PROJECTE  és:  Reforma  parcial  de  l’escola  de  música  de  la  Torre  Balada,  millores  a  l’Ateneu  i  a  la  Sala 

d’exposicions del Mirador: 

A l’Escola de Música Torre Balada: 

- Canvi de l’escala existent per una més ampla i que compleixi la normativa  

- Actuacions a la façana, reparació d’humitats a les parts afectades per humitats 

- Intervenció al jardí de l’escola, replantar espècies vegetals amb major valor vegetal que les actuals 

Millores de a l’Ateneu: 

- Millorar accessibilitat: Col∙locació d’un ascensor al vestíbul. 

- Millora a l’escenografia, adaptació dels motors d’il∙luminació de l’escenari per adaptar‐lo a la nova normativa. 

- Reforçar biguetes prefabricades de formigó que estan deteriorades.  

- Renovació de cel ras de la Sala de Petit Format. 

Millores Sala d’exposicions del Mirador: 

- Independitzar la sala d’exposicions de la resta d’espais. 

- Canvi de la il∙luminació de la sala per uns projectors regulables. 

- Adequació de magatzem de quadres a l’altell de l’auditori. 

El plec de condicions administratives indicava que la documentació d’aquest concurs, s’havia de presentar de manera física i 

en dos sobres:  

- Sobre 1: Documentació general  

- Sobre 2: Proposta econòmica. 

En el cas de Baldó i Associats Constructora, la documentació es va lliurar per correus i per acreditar el dia i hora de sortida, es 

va  enviar  un  correu  electrònic  amb  el  resguard  de  correus  escanejat  a  la  Gemma  Perich,  regidora  d’Urbanisme  de 

l’Ajuntament de Castellar del Vallès i persona de contacte de l’Ajuntament per aquesta licitació. 

DOCUMENTACIÓ PRESENTADA: 

SOBRE 1:DOCUMENTACIÓ GENERAL 

- Índex Fig. 4.3‐1 i 4.3‐2 
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Fig. 4.3‐1‐ Portada Sobre 1  Fig. 4.3‐2 Índex sobre 1 

- ANNEX 1: DECLARACIÓ RESPONSABLE 

En aquest document, el  representant  legal de  l’empresa, declara que està al corrent de  totes  les obligacions de 

pagaments,  tant  tributaries com amb  la S.S.  i amb els seus  treballadors o  subcontractats, que  tota  l’activitat de 

l’empresa és legal i presenta la seva intenció explicita de presentar‐se a aquella licitació. En aquest cas, també es 

demana  la  xifra anual de negoci dels  tres últims anys. Per demostrar  la capacitat  tant econòmica com  tècnica  i 

professional de poder executar el projecte objecte de la licitació. 

- ANNEX 1B: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. 

En aquest document, el que declara el representant legal de l’empresa que s’està al corrent dels pagament de 

la pòlissa de responsabilitat civil i que es compleix tota la normativa en relació a prevenció de riscos laborals. 

S’annexa  també  un  document  tipus  que  és  el  que  és  el  que  es  fa  signar  als  treballador  en  conformitat  a 

l’entrega dels seus EPI’s. (Fig. 4.3‐3) 

Nombre y apellidos:
Categoría profesional y oficio:
Trabajador de la Empresa:

Cantidad Fecha Firma

Botas de seguridad

Botas de agua de seguridad

Casco de protección

Protecciones auditivas: orejeras

Protecciones auditivas: Tapones

Gafas de protección 
antiimpactos

Pantalla facial

Guantes de protección

Cinturón de sujeción

Arnés anticaídas

Mascarilla bucosanal autofiltrante 
para partículas

Mono de trabajo reflectante

Trenca de abrigo reflectante

Chaleco reflectante

Camisa y pantalones

Entrega de otros equipos

ACTA DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Recibe los Equipos de Protección Individual, relacionados a continuación, 
siendo conocedor de la obligatoreidad de su uso durante su permanencia en 
obra, haciéndose responsable de su conservación durante la v ida útil del 
equipo recibido.

Fig. 4.3‐3 Model document entrega EPI’S

- ANNEX 10: DEUC 

Document Europeu Únic de Contractació,  consisteix en una declaració de  la  situació  financera,  les  capacitats  i  la 

idoneïtat de les empreses per un procediment de contractació pública de tota la UE. Es pot omplir i lliurar en línia. 

- MEMÒRIA TÈCNICA 

En  aquest  document  es  demana  que  s’expliqui  com  s’organitzarà  l’obra,  de  quina manera  s’intervindrà  en  cada 

edifici i com s’executaran les obres per interferir el mínim possible en el desenvolupant habitual de cadascuna de les 

ubicacions de les obres. S’explica també la manera de sectoritzar els espais, les indicacions i proteccions de seguretat 

pels usuaris i les limitacions de pas si es que hi han. S’exposa, també la manera d’executar les obres per tal de donar 

compliment al període ofertat  com a  termini de duració de  les obres, en aquest apartat de  la memòria  s’explica 

quina  serà  la  jornada  laboral del personal d’obra  i que  si  cal, es  faran dos  torns, un de dia  i un altre de nit,  i  la 

disponibilitat de maquinaria i mitjans manuals per tal de poder realitzar les adequacions en el període pactat. 

En  el  cas  d’aquesta  licitació  i  al  tractar‐se  de  tres  ubicacions  diferents,  l’Escola  de  música,  L’Ateneu  i  la  Sala 

d’exposicions, les tasques es podien solapar sense cap problema. S’explica també que donat que les obres estaven a 

poca distància de  la  seu de  la companyia,  si hagués qualsevol  incident, el  tècnic podria arribar en menys de vint 

minuts a l’obra. .(Fig. 4.3‐4, 5, 6, 7) 
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    Fig. 4.3‐4‐ Memòria tècnica 
   Fig. 4.3‐5 Procediment de l’execució a la Sala d’exposicions

   Fig. 4.3‐6 Procediment de l’execució a l’Ateneu    Fig. 4.3‐7 Procediment de l’execució a l’Escola de música 

- ANNEX 5: DECLARACIÓ DE COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ DELS MITJANS HUMANS I MATERIALS 

En aquest cas, es demana que el representant legal de l’empresa declari que té els mitjans materials propis i 

dels contractistes que intervindran a l’obra, per poder executar les tasques i en aquest cas es demana que es 

llistin, també es demana un organigrama dels mitjans personals i l’equip tècnic per dur a terme l’execució de l’obra. 

Fig. 4.3‐8 Annex 5  Fig. 4.3‐9 Annex 5  Fig. 4.3‐10 Annex 5 

SOBRE 2: PROPOSTA ECONÒMICA: 

- LA NOSTRA  PROPOSTA  ECONÒMICA: Va  quedar  definida,  després  d’haver  demanat  pressupostos  als  industrials  i 

revistat  aquest  preus  amb  la  cap  de  departament,  és  ella  la  qui  és  reuneix  amb  els  administradors  de  Baldó  i 

Associats, i fixen l’import del pressupost de licitació, va ser: 178.995,00€ IVA exclòs, suposa una baixada d’un 12,7% 

respecte el 204.985,06€ del pressupost presentat per l’Ajuntament de Castellar del Vallès. (Fig. 4.3‐11). 

- OBERTUTRA DE PLIQUES: 

Un cop obertes  les pliques, comprovada  la documentació  i puntuades  totes  les ofertes es publica  l’adjudicatari, a 

totes  les  plataformes  on  va  ser  publicat  l’anunci.  En  aquest  cas  l’empresa  adjudicatària  va  se  Baldó  i  Associats 

Constructora, S.L. A partir d’aquí  comencen a  comptar els  set dies,  indicats per  l’anunci d’adjudicació, per poder 

presentar la documentació que acrediti els compromisos de les declaracions responsables. 

Val a dir, que no va  ser  l’oferta de menor  import però en aquest cas,  la proposta econòmica valia 85 punts  i  la proposta 

tècnica 85. L’altra empresa  licitadora no va aportat  la memòria  tècnica, no era un document excloent, per  tant només va 

obtindré els 85 punts de la millor oferta mentre que Baldó i Associats constructora va obtindré 91.76. 
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Fig. 4.3‐11 ANNEX 2: Proposta econòmica 

ADJUDICACIÓ DE L’OBRA 

Un cop és publica l’adjudicatari de la licitació, per tal de d’acreditar la solvència econòmica i financera, es va preparar 

per part de la tècnica encarregada del concurs, la següent documentació: 

- L’escriptura de poders que certifica la legalitat de la societat i la seva capacitat d’obrar. 

- Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributaries. 

- Rebut de l’assegurança. 

- Volum anual de negoci. 

- Comptes anuals aprovats, dels últims tres exercicis. 

Per tal d’acreditar la solvència tècnica o professional s’aporten els següents documents: 

- Relació de les obres executades en els darrers cinc anys. 

- Certificats acreditatius de l’efectiva realització. 

Acreditació de compromís de disposició des mitjans dedicats a l’obra, en aquest cas, personal, es va presentar aquesta 

documentació acreditativa: 

- RLC: Relació Liquidació Cotització   (Antic TC1): Mostra els pagaments realitzats per  l’empresa de  la cotització 

dels seus treballadors a la SS.  

- RNT:  Relació  Nominal  dels  Treballadors  (AnticTC2:  La  relació  d’altes  i  baixes  a  l’empresa  en  el  període 

comptabilitzat. 

Aquest és el  llistat de  treballadors en plantilla  i  la demostració de que  tots estan donats d’alta a  la SS.  La declaració dels 

mitjans  en  aquest  cas  no  va  ser  necessària  perquè  es  va  llistar  explícitament  la maquinaria  necessària  per  dur  a  terme 

l’execució de les obres. 

Un cop entregada tota  la documentació necessària, es prepara el Pla de Seguretat  i Salut per part del cap d’obra, basat en 

l’Estudi de Seguretat i Salut donat pel projecte executiu, un cop aprovat pel coordinador de seguretat, es pot signar l’Obertura 

Centre de treball i començar l’execució. 

4.4 INSTITUT SALAS I XANDRI: 

4.4.1 LICITACIÓ: 

L’anunci de licitació va ser publicat a principis de juny.  

Inicialment,  s’havien  de  fer  unes  feines  per  valor  de:  101.178,64€  IVA  exclòs.  La  nostra  proposta  econòmica,  va  ser: 

85.409,64€  IVA  exclòs.  L’única  empresa  licitadora  que  es  va  presentar  va  ser  Baldó  i Associats  Constructora,  S.L. Que  va 

quedar exclosa per  incórrer  en  contradicció,  en el  termini d’execució  i  la  seva  justificació. El  cas és que hi havia  tasques 

essencials, que s’havien d’executar  i tenir finalitzades pel curs següent, setembre 2018,  i com que  l’única licitació que es va 

presentar  va  ser  la  de  Baldó  i Associats,  finalment  es  va  arribar  a  l’acord  de  que  es  fessin  les  tasques  urgents,  per  tant 

aquestes adequacions es faran pel preu pressupostat per Serveis Territorials del Vallès, del Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya,   que  és  l’òrgan  licitador.  Es  van  canviar una  sèrie d’actuacions per unes de noves  amb  import 

equivalent, per tant el pressupost de les noves actuacions 2, 3, 8, 9 i 10, va quedar adjudicat a Baldó i Associats Constructora 

per un import de licitació de: 31.327,12€. 

ACTUACIONS PROPOSTES INICIALMENT  ACTUACIONS DEFINITIVES  IMP. LICITACIÓ 

ACTUACIÓ 1: ADEQUACIÓ DUES AULES ESO 

 ACTUACIÓ 10: CLABEJAT VEU I DADES A MODUL 

 ACTUACIÓ 9: ADEQUACIÓ AULA ESO 
ACTUACIÓ 2: NOVA CONNEXIÓ SANEJAMENT 
BANY MÒDUL EXTERIOR 

ACTUACIÓ 2: NOVA CONNEXIÓ SANEJAMENT BANY
MÒDUL EXTERIOR 

ACTUACIÓ 3: ENDERROC DE BANYS PER 
ADEQUACIÓ AMPA 

ACTUACIÓ 3: ENDERROC DE BANYS PER 
ADEQUACIÓ AULA ESO 

ACTUACIÓ 8: COL.LOCACIÓ DE PICA A AULA 

 GESTIÓ DE RESIDUS   GESTIO DE RESIDUS 

31.327,12
Fig.: 4.4.1‐1 Quadre d’actuacions 

De manera que es va passar de tres actuacions importants a cinc de més petites, d’import equivalent.  

- L’Actuació (inicial) 1: ADEQUACIÓ 2 AULES ESO, passa a ser: 

- Actuació 8: COL.LOCACIÓ PICA AULA 21 

- Actuació 9: ADEQUACIÓ AULA ESO (Inicialment sala AMPA) 

- Actuació 10: CABLEJAT VEU I DADES A MÒDUL EXTERIOR 
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- Actuació 2: NOVA CONNEXIÓ SANEJAMENT BANYS PATI 

- Actuació (inicial) 3: ENDERROC BANYS PER ADEQUACIÓ AMPA  

- Actuació 3: ENDERROC BANYS PB PER ADEQUACIÓ AULA ESO 

La  primera  tasca  que  es  va  dur  a  terme,  un  cop  adjudicada  la  licitació,  per  poder  començar  l’execució  de  les 

adequacions, va ser la redacció del PSS. 

4.4.2 PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Un cop Baldo i Associats va resultat adjudicatària de l’execució de les intervencions en l’Institut Salas i Xandri, s’ha de 

començar amb el PSS. Basant‐nos, sempre en  les directrius de  l’Estudi de Seguretat  i Salut (ESS) presentat per  l’autor 

del projecte executiu, s’estudia aquest i es prenen referències. I es redacta donant compliment al ESS.  

Tota la documentació d’aquest PSS, està adjunta a l’ANNEX 2 

Fig. 4.4.2‐1 Portada PSS  Fig. 4.4.2‐2 Índex PSS  Fig. 4.4.2‐3 Pressupost PSS 

Un cop aprovat i prèviament a l’inici de les obres, es procedeix a l’obertura del centre de treball. Comunicació que ha 

de fer el contractista a l’organisme corresponent, en el nostre cas a la Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat, 

es  pot  fer  presencial  o  telemàticament.  I  s’ha  de  realitzar  en  totes  les  obres  per  certifica  que  s’estableixen  les 

disposicions mínimes de seguretat i salut. Un cop presentada i aprovada aquesta documentació, comencen comptar els 

dies pactats per a l’execució de les adequacions. El document ha de quedar a l’obra en un lloc visible. 

   Fig. 4.4.2‐4 Document tipus Comunicació obertura Centre de treball 

4.4.3 EXECUCIÓ D’OBRES: 

DADES DE L’OBRA: INSTITUT PURIFICACIÓ SALAS I XANDRI 

SITUACIÓ: Ronda Arrahona s/n, St Quirze del Vallès. 

PROMOTOR: Serveis Territorials del Vallès 

DIRECCIÓ FACULTATIVA: Francesc Garcia Viñas. 

Com  s’ha explicat, aquesta obra és peculiar. És una  tramitació d’emergència, donat que  són obres necessàries per donar 

començament al curs. Tot i que l’obra és una petita adequació i d’un PEM baix, hi intervenen diferents industrials. I donat que 

és una escola, les reformes s’han d’executar durant el període de vacances d’estiu, cosa que provoca inconvenients a l’hora 

de poder  trobar  industrials  i proveïdors que  treballin amb regularitat en aquestes dates. La part bona de que hi haguessin 

diferents  ubicacions,  és  que  vam  poder  solapar  gran  part  de  les  tasques.  Per  tal  de  donar  compliment  amb  el  termini 

d’entrega, es va intentar fer entrar als industrials, concentrats tant com es va poder en la última setmana de juliol i la primera 

d’agost. Durant  les setmanes centrals del mes d’agost es va organitzar de manera que va treballar el nostre personal propi. 

Donat que  l’obra és un procés viu, és  fàcil que a mida que es va executant, sorgeixin contratemps o se’ns acudeixen altres 

tasques complementaries per executar. 
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A continuació explicaré l’obra per ordre d’execució: donat que el capítol que tenia més feina era l’adequació dels banys 

en una aula d’ESO,  l’enderroc dels banys va ser  la primera partida a executar  juntament amb el  tall  i enderroc de  la 

solera  pels motius  que  ara  explicaré:  Aquesta  actuació  es  va  executar  durant  els  deu  primers  dies  d’obra, mentre 

s’enderrocava el bany de PB, donat que aquestes  tasques són  l’obertura de  la solera  (Fig. 4.4.3‐1,‐2)  i que, per  tant, 

produirà  residus, ho  fem simultàniament per poder aprofitar contenidor de  runa  i el  transport  i deposició adequada 

dels residus. Aquesta actuació és prèvia a substituir les canonades d’evacuació dels banys del mòdul exterior, que van 

quedar anul∙lats durant el curs anterior pel deficient funcionament de  la  instal∙lació de sanejament. Un cop oberta  la 

rasa, es comprova que no funcionaven correctament perquè el diàmetre de la canonada de desguàs no era l’adequat. 

Fig. 4.4.3‐1 Tall a la solera, enderroc i nova instal∙lació 
de sanejament 

Fig.  4.4.3‐2  Instal∙lació  de  sanejament  substituïda  i 
solera reposada  

En aquesta actuació no ens vam trobar cap contratemps ni cap contradicció respecte el pressupost de licitació tot va ser 

correcte. Un cop acabada aquesta actuació  i mentre es continuava amb  l’enderroc dels banys es va portar el cablejat 

nou de dades i veu al mòdul exterior. Aquest ja disposava de dades i veu, però era de la línia de primària, i el curs que 

s’inicia al setembre, aquesta serà aula d’ESO, per tant cal que cada cicle disposi de  la seva xarxa. Aquesta tasca es va 

desenvolupar en tres dies amb la intervenció del nostre personal i del instal∙ladors, sense cap problemàtica. 

Fig. 4.4.3‐3 Tall a la solera   Fig. 4.4.3‐4. Entrada al mòdul de dades i veu 

Continuem amb  l’enderroc dels banys de PB, a  l’enderrocar els envans ceràmics, es van  trobar que els baixants van 

quedar al descobert al mig de  la  sala,  (Fig. 4.4.3‐6)  tema que no  s’havia previst,  i no podien quedar‐se aquí,  la  sala 

estava prevista que fos diàfana donat que estava destinada ser un aula d’ESO. A visita d’obra, en consens amb la DF i la 

el  representant de Serveis Territorials,  la promotora en aquest cas, es va decidir anul∙lar  les  instal∙lacions que  ja no 

donaven servei, pertanyents a una instal∙lació antiga. I els baixants de les instal∙lacions que donaven servei actualment, 

portar‐los a tocar de paret o tocar de pilar per aïllar‐los acústicament i deixar‐los dins d’un calaix de cartró guix (Fig. 4.4.3‐7). 

D’aquí va sorgir el preu complementari 9 (ANNEX 3), per  l’anul∙lació de  les  instal∙lacions que  ja no donaven servei  i el Preu 

complementari 2, per  la  reconducció de  les  instal∙lacions,  l’aïllament acústic  i  l’encaixonat dels baixants,  ja que no  s’havia 

comptat amb l’execució d’aquesta tasca en els amidaments ni per tant estava contemplat al pressupost.  

A l’arrencar el paviment ceràmic del terra del bany, van quedar al descobert, set arquetes registrables, (Fig.: 4.4.3‐8) amb les 

que no s’havia comptat i que la direcció facultativa va decidir que havien de continuar essent registrables, per tant, a l’hora de 

col∙locar el nou paviment s’havia de contemplar que caldria posar tapes d’arqueta per a omplir amb el mateix paviment que 

es col∙locaria a tot el terra de l’aula, per tant això seria comptat com preu complementari 3 (ANNEX 3).  

Fig. 4.4.3‐5 Enderroc banys PB  Fig. 4.4.3‐6 Instal∙lacions vistes  Fig. 4.4.3‐7 Caixons per a pas d’instal∙lacions 
aïllats acústicament de cartró guix 

Fig. 4.4.3‐8 Paviment ceràmic  
amb arquetes registrables 

Una altra qüestió que es va solucionar amb destresa, va ser el canvi del tipus de paviment de l’aula. Inicialment el paviment de 

l’aula estava previst que fos de terratzo, similar a l’existent. Però no vam aconseguir trobar cap terratzo que s’ajustés al preu 

del pressupost de  licitació, per  tant, es va  suggerir a  la DF canviar el  terratzo per un gres de color clar  i antilliscant  i van 

acceptar. 

Durant  la primera visita d’obra es van concretar  les portes  i  les  finestres, d’alumini  lacat blanc com  la resta de  fusteries de 

l’edifici, que s’havien de col∙locar, en aquest cas el que va generar un preu complementari, va ser el dintell tant de la porta 

com  de  la  finestra  (Fig.:  4.4.3‐10)  que  no  estaven  contemplats,  als  amidaments  estava  comptat  com  un  conjunt,  sense 

especificar mides de  la finestra ni  la porta, però no especificava que  inclogués el dintell. Preu contradictori 7  (ANNEX 3) La 

porta de  l’entrada a  l’aula,  també va generar un preu contradictori.  La que es definia als amidaments era de  fusta cega  i 

s’havia de col∙locar una porta de fusta pintada amb tarja fixa de vidre al lateral, PC8 (ANNEX3) com la resta de portes d’aules 

d’ESO del centre, per tant el preu variava.  

En aquesta fase de l’obra també ens va afectar la problemàtica de les vacances. Les finestres no ens les podien col∙locar fins la 

primera setmana de setembre i el vidre fins a finals d’aquella mateixa setmana. I un altre problema que ens hi vam trobar a 

l’hora de pintar el  sostre es que  la pintura  saltava, el  forjat estava humit d’alguna averia antiga, per  tant, es va haver de 

sanejar i el guixaire va haver de tornar a venir, tornar a enguixar, esperar que s’assequés i tornar a pintar, aquest contratemps 

també a part de generar un preu contradictori, (PC 12) més, va fer endarrerir la feina de l’instal∙lador del fals sostre, tasca que 

havia d’anar lligada a l’instal∙lador de les lluminàries de l’aula. Però finalment tot va entrar dins de termini. 



26   TFG .‐ Pràcticum a Baldó i Associats Constructora 

Fig. 4.4.3‐9 Obertures inicials aula  Fig. 4.4.3‐10 Obertura finestra   Fig.  4.4.3‐11  Obertura  finestra  amb  bastiment 
preparat per rebre fusteria metàl∙lica  

Inicialment  aquesta  adequació  dels  banys  havia  de  ser  per  a  l’aula  de  l’AMPA,  però  al  final,  pels  problemes  de  la 

licitació, que  ja s’han explicat, on havia d’estar  l’aula AMPA, ara es  farà una aula d’ESO, necessària per poder donar 

cabuda a  la nova  línia d’ESO que començarà aquest nou curs. Al final es va decidir que dels casi 70m2 que quedaven 

d’aula, es dediquessin 53m2 a l’aula i la resta a una sala per l’AMPA, destinada també a vestuari. Per tant es va haver de 

plantejar i executar l’arrencada d’una paret de suro, aquesta nova partida que no estava contemplada al pressupost, va 

donar lloc al preu complementari 5 (ANNEX 3). I donat que aquesta sala es farà servir com a vestuari, allà oh hi havia 

una reixa de ventilació del passadís, caldrà col∙locar ara, una finestres practicable Preu complementari 4, (ANNEX 3). 

Mentre es procedia al  sanejament del  sostre  l’instal∙lador va estar modificant  les  instal∙lacions de  l’aula d’ESO de  la 

primera  planta  on  s’havien  de  col∙locar  quatre  caixes  d’endolls,  un  cop  finalitzada  aquesta  tasca.  L’instal∙lador  va 

començar amb  la col∙locació de  les  lluminàries, veu  i dades de  l’aula de  la PB  i a  l’hora el pintor  feia els repassos de 

l’aula de la primera planta. Un cop l’instal∙lador va acabar amb totes les tasques que havia d’executar a aquesta aula, de 

la planta baixa, va procedir a  fer  la  instal∙lació d’aigua  i de desguàs de  la pica. Prèviament, el personal de Baldó, va 

deixar el forat al forjat preparat per a només passar tubs i empalmar amb el desguàs de la pica.  

La col∙locació de la pica va portar complicació, per una banda els subministradors de piques, de les característiques que 

necessitàvem,  estaven  la  majoria  de  vacances  i  no  tenien  disponibles  fins  al  mes  d’octubre.  I  per  altra,  els  dos 

subministradors de piques que les tenien immediatament tenien uns preus sis vegades més alts que el preu de licitació, 

per tant es va haver generar un preu contradictori més (PC6) (ANNEX 3). Aprofitant que  l’instal∙lador havia acabat amb 

les  tasques  de  l’aula  de  la  PB,  el  pintor  va  acabar  de  fer  els  repassos  a  l’aula  nova  de  planta  baixa  i  de  pintar 

l’arrambador que  s’havia col∙locat prèviament pel personal de Baldó  i Associats Constructora  (Fig.: 4.4.3‐11) Un cop 

instal∙lada la pica (Fig.: 4.4.3‐12) Ja només quedava la col∙locació de la fusteria i els vidres de l’aula d’ESO de la PB. 

Fig. 4.4.3.11 Maquina per fet forat al forjat  Fig. 4.4.3.12 Pica instal∙lada 

En  la  que  havia  de  ser  l’última  visita  d’obra  abans  de  l’entrega,  a  falta  de  posar  els  vidres  a  les  finestres  i  la  porta,  el 

representant de Serveis territorials, que en aquest cas és la promotora, s’adonà de d’un temes important. No s’havia previst 

sistema de climatització, ja que per l’aula AMPA, no s’havia de contemplar, per tant caldria col∙locar un radiador per tant això 

també genera un PC14.  (ANNEX 3). Durant aquesta visita, va estar present també  la directora del centre  i ens va demanar 

unes quantes  tasques no contemplades. La majoria de  les noves  feines encarregades són  tasques d’instal∙lacions, com per 

exemple, donar servei a 19 punts més de treball, amb dades i veu. Col∙locar més caixes d’endolls a l’aula de la PB, connectar 

aquest punts al nou rack de la planta primera i muntatge d’una pissarra digital a l’aula nova d’ESO. Per últim es van generar 

dues  tasques més amb el seus PC, que va ser pintar  l’obra vista de  la  façana on es va col∙locar  la nova  finestra  i  la porta  i 

col∙locar passadors a les portes dels inodors de PB.  

5 ANÀLISI CRÍTICA I VALORACIONS PERSONALS 

Arribats a aquest punt del meu TFG, és el moment de fer un judici de valor personal, sobre les tasques que he realitzat. Les 

valoracions que faré seran des del punt de vista del contractista, és a dir, des de la visió que he estat experimentant durant 

aquests cinc mesos a  la meva estada a Baldó  i Associats constructora. Tot  i que serà difícil que en aquestes  reflexions no 

aparegui  algun  altre  agent,  a  la  fi  tots  els  agents  i  totes  les  accions  en  el  procés  global  de  l’execució  d’una  obra  estan 

interconnectats. 

5.1 EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS 

Començaré parlant sobre la manera d’executar el pressupostos: Des de  la perspectiva de  la constructora, fer un pressupost 

suposa una gran tasca, sempre depenent de les magnituds dels projecte, està clar. Aquesta gran feinada que comporta donar 

un preu partida per partida d’un pressupost, des de fora, no sembla que sigui tan complicat  i m’explico; Quan el promotor 

arriba a la constructora amb el seu projecte bàsic perque li pressupostin, quant li costarà fer aquell edifici, comença el compte 

enrere. És a dir, ell et deixa el seu projecte i en una setmana o menys, vol tenir el seu preu. El client no s’imagina la quantitat 

d’agents que intervenen per poder donar un preu exacte a aquella construcció. No pensa que darrera d’aquell pressupost, hi 

ha, com a mínim un tècnic i com a mínim deu industrials i/o proveïdors, per poder valorar tot el que demana la memòria que 

ens ha portat. La primera gran feina  la té el tècnic que s’ha d’estudiar  i entendre un projecte que acaba d’aterrar a  la seva 

taula. Un cop l’ha entès i té clar què són cadascuna de les partides, s’ha de dedicar a demanar el preu de cada partida de la 

memòria als  industrials  i/o proveïdors que correspongui, cada parida s’envia mínim a tres  industrials.  I sempre, tot és molt 

urgent  i  ho  necessitem  tan  ràpid  com  sigui  possible.  I mentrestant  tu  busques  i  envies  correus  electrònics  i  truques  als 

industrials, el client va rumiant i pensant com por canviar no se que del projectes i com pot millorar allò altre... I és possible 

que durant  tota aquesta  feinada de  l’estudi del projecte, de buscar  l’industrial adient  i que ens  faci el millor preu,  t’enviïn 

modificacions i hagis de tornar a començar. Després d’oferir‐li el preu, en funció del tipus de promotor, si és autopromoció, si 

és per vendre o és una entitat pública buscarà, tenir un bon preu, unes bones qualitat. Cada un, tindrà una visió diferents a 

l’hora d’analitzar un pressupost. Des del punt de vista del contractista, es una tasca poc valorada pel client en general. Una 

feina desvirtuada. 
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Anàlisi  concret des del punt de  vista de  tècnica del departament d’estudis de Baldó: Crec que  seria molt bo  i molt 

eficient,  tenir  creada  una  base  de  dades  amb  tots  els  preus  que  rebem  dels  nostres  industrials,  no  tindríem  tant 

saturats als nostres industrials demanant‐los tant sovint preus similars. El problema per fer això és la manca de temps, 

sempre anem justos i mai ens sobren un parell d’hores per poder dedicar‐les a instaurar la nostra pròpia base de dades 

de preus. 

5.2 REDACCIÓ DEL PSS 

Com a anàlisi crítica a l’hora d’elaborar un PSS des del punt de vista del tècnic d’una constructora que és, l’agent que els 

realitza el realitza, és una reflexió bastant concisa; En rebre un ESS, del que el tècnic que ja té l’obra estudiada i que la 

coneix, trobo que la seva tasca en la redacció del PSS seria molt més eficient si tots els ESS fossin estàndards, havent un 

per cada tipologia d’obra, i només s’hagués d’afegir l’avaluació dels riscos concrets que presenta aquella execució. Que 

a nivell burocràtic no s’hagués de tornar a gestionar. És a dir, que no calgués gestionar per una banda  l’ESS  i per una 

altra el PSS. Que en un tràmit es poguessin gestionar els dos documents. És cert que habitualment cada empresa té el 

seu ESS i/o el seu PSS tipus i que a partir d’aquí, redacten les parts que calen o treuen la informació que no correspon. 

Però a nivell de burocràcia, que és el que en aquest cas es critica, per una banda s’ha tramitar l’ESS i per altra banda va 

el PSS. 

5.3 LICITACIONS PÚBLIQUES 

L’anàlisi crítica de les licitacions públiques, des del punt de vista de contractista que presenta la seva proposta, veig que 

el marge de  temps, per presentar una plica en alguns concursos és  totalment  insuficient. No és possible que en un 

marge de set o deu dies puguis, com a tècnic, estudiar‐te un projecte, mirar el pressupost i enviar‐lo als teus industrials 

de  confiança  per  que  mirin  quina  baixa  poden  fer,  emplenar  i  preparar  la  documentació  i  confeccionar  un  nou 

pressupost u oferta econòmica. Diria que amb un marge de temps més ampli es podria fer tot més a consciència i amb 

millor criteri. En el cas de les licitacions, facilitaria també la tasca al tècnic que l’estudia si el llenguatge del plec fos una 

mica més clar, entenc que està redactat per advocats però s’ha de tenir en compte que els professionals que concorren 

a aquestes licitacions són tècnics i no advocats. 
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6 CONCLUSIONS 

Un cop que he finalitzat el pràcticum a l’empresa Baldó i Associats constructora i havent sigut partícip de totes aquestes 

experiències  recollides  en  aquesta memòria, puc  fer un balanç d’un  abans  i un després dins del món  laboral  i puc 

concloure amb diversos punts: 

Ha estat una molt bona primera immersió en el món laboral en aquest àmbit en concret. El ritme frenètic amb el qual 

es treballa a les oficines de Baldó i Associats Constructora, fa que assoleixis coneixements amb una rapidesa vertiginosa. 

En  els  cinc mesos  que  he  estat,  principalment  fent  feina  d’oficina  he  intervingut  d’una manera  o  una  altra  en  31 

projectes diferents, cosa que m’ha  fet veure diferents tipologies de projectes  i he après  les diferents tasques que es 

desenvolupen al departament de projectes d’una constructora.  

Per altra banda, les tasques executades al departament de caps d’obra, m’ha fet veure que ser cap d’obra no és només 

dirigir una obra. Darrera de la feina que es fa a l’obra hi ha moltíssima feina de despatx. Fer que l’execució d’una obra 

sigui rentable, no només s’aconsegueix trobant els millors preus dels industrials i fent els millors comparatius, que ara 

en parlarem d’això, he après que la millor forma és no allargar l’obra més enllà del planning. Dia que es passa dia que es 

guanya  una mica menys,  el  temps  és  diners.  I m’ha  fet  adonar‐me  que  a  part  de  totes  les  tasques  de  planificar  i 

organitzar una obra, tant executivament com econòmicament, que acabo d’enumerar, hi ha una part molt important i 

que no es veu però que per mi, és una de les feines primordials, que fa un cap d’obra, que és la feina de “comercial”. I 

ara mateix explico el per que d’aquesta conclusió, per una banda ha d’aconseguir que  l’industrial ens ofereixi el preu 

que  nosaltres  necessitem  i  per  altra  banda,  hem  d’aconseguir  que  el  que  s’executa  a  l’obra,  que  és  el  que  està 

pressupostat, compleixi les expectatives del promotor. Tasca bastant difícil a vegades, ja que en general els clients no es 

fan una idea real només amb un plànol. 

A  nivell  de  conclusions  extretes  sobre  aquest  pràcticum  pròpiament  dites,  estic  encantada  de  que m’hagin  donat 

l’oportunitat des del principi d’haver treballat com una col∙laboradora més del departament. Que estic contenta de que 

hagin delegat en mi la presentació de licitacions, perquè era un àmbit del que no coneixia res i que poc a poc m’he anat 

fent amb el vocabulari dels plecs de condicions i les normatives. 

Després d’aquesta experiència, podria dir que en  la meva vida  laboral, voldria  treballar a una  constructora  i  voldria 

provar a ser cap d’obra, tot  i que puc dir que a nivell d’expectatives meves en vers a  l’estada a  l’empresa, m’hagués 

agradat  fer més visites d’obra  i a sobretot a obres més grans. Tot  i així com he dit abans, he après moltíssim  i sobre 

molts temes diferents. 

Com a reflexió personal sobre el pràcticum, diria, que hauria de ser obligatori per a tots  i cadascun dels alumnes que 

cursen grau en Arquitectura tècnica i edificació fer la seva primera incursió en el món laboral com una assignatura més, 

penso que és una part necessària en el nostre aprenentatge saber com posar en pràctica tots els coneixements assolits 

a les aules. 
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8 ANNEXOS 

ANNEX 1: TRADUCCIÓ A L’ANGLÈS 

SUMMARY 

This project responds to the Practicum kind subject, which has led me to be five months on the company Constructora 
Baldó and Associates, SL. This is a construction company located in the center of Terrassa, with great projection across 
the Vallès. 

The main aim to make my TFG as a Practicum has been made get    into the world of the construction  field and start 
apliying the knowledge acquired throughout the years in college. Also motivated me to continue learning in a diferent 
way as it is done in the classroom. 

The core structure of the work consists basically in three parts: The first part presents the company which gave me the 
opportunity and taught me to accomplish tasks in a construction workplace; the second describes the tasks that they do 
in the company, in which I participated; and the third part, and for me, the most important, the task I have undertaken. 

To conclude the work, I have drawn final conclusions reflecting on the experience earned during these six months and 
my different experiences both professional and personal in the company. 

After my experience  in the "real world" as a conclusion, I would say as complementary  learning experience  is needed 
outside the university, in the workplace, that allows you to reach the finish knowledge acquired in the classroom, put 
them in practice. 
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1 INTRODUCTION AND OBJECTIVES 

The  realization of  this project,  this practicum  conducted at Baldó  i Associats Constructora,  S.L  is  the  latest  step  for 

acquiring the degree of Bachelor in Architectural Technology and Construction. 

My aim, however, was not  just  this. The objectives were also achieved  the maximum possible knowledge within  the 

scope of a construction company, to earn experience and learn. I carried out different functions in different tasks within 

the  team. Both  technical office,  student projects, drafting budgets, meet with  clients  at work,    learning  to develep 

myself on a meetings with  industrialists with whom we collaborate and work with staff or representatives or on site 

management and resolve issues immediately. 

The company  I worked with, a construction company,  is divided  into two groups dedicated  itself to building; On one 

side is the team to study, where I worked most of the time, studying the new projects, making budgets and occasionally 

meeting with  customers.  I  also  collaborate with  Chiefs  of  Projects  doing  comparative,    selecting  another  industrial 

companyies to collaborate, contracting services and we did some on site visits. 

As discussed briefly in the previous section, this paper is divided into three main parts: 

- Company Presentation 

- Tasks within the company, throughout the Practicum 

- Detailed tracking of my work 

2 PRESENTATION OF THE COMPANY 

2.1 COMPANY HISTORY 

The founder of the company, Mr. Baldó Manosa Joseph, father of the current administrators in 

the late 50s as a contractor established in Terrassa. Gradually it was positioning itself as one of 

the builders of reference of the city, doing more and more important buildings. One of the most 

important works, was the construction of the industrial complex of AEG, AEG 60 when they settled in Terrassa. 

It was also in the 60s, with the arrival of many national immigration, and the population of Terrassa grew exponentially when 

it won the first públic tender of the City of Terrassa. It was the l’Escola Abad Mercè, a project that came from the hand of the 

famous Catalan architect Oriol Bohigas. 

In the 70s, the construction activity started to being carried out by the legal form Baldó Construcciones SA, during that years, 

there was a strong business expansion. Years later, in 2013, was a change in the shareholding and consequently the board of 

Baldó Construcciones, SA  incorporated, Joan Betriu, which was for 10 years CEO of the company and current Administrator 

joint with Baldó Joseph, son of the founder. Today and after the policy change, they work under the name Baldó i Associats 

Constructora, S.L. 

2.2 COMPANY SERVICES 

A  Baldó  i  Associats,  we  are  dedicated  primarily  to  the  construction  of  new  buildings  and  integral  rehabilitation  or 

enlargements of buildings of all kinds. We are not bind only a  specific  type of  construction or are dedicated  to a  specific 

audience. Here there is place for all types of construction and building all kinds of needs. 

NEW:   REHABILITATION: 

Apartments  ‐ Houses 

‐  Single Family     Single Family 

‐  multifamily     Multi‐family 

Industrials  ‐ Industrial

Services  ‐ Services 

Golf pitches    ‐ Unique Buildings
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2.3 BUILDINGS built by Baldó i associats constructora: 

HOUSES 

Fig. 2.3.1‐1 Volta, Terrassa  Fig. 2.3.1‐2 Bergara, Sant Cugat 

Multi family: 

Fig. 2.3.1‐3 Les Fonts II  Fig. 2.3.1‐4 Sant Celoni  Fig. 2.3.1‐5 Sant Cugat del Vallès 

Industrial: 

Fig. 2.3.1‐6 Teslar, Terrassa  Fig. 2.3.1‐7 Nova Seu Laitat, Terrassa  Fig. 2.3.1‐8 Nau La Perla 

Services: 

Fig. 2.3.1‐9 Bisbat de Terrassa  Fig. 2.3.1‐10 Hotel La Mola Conference  Fig. 2.3.1‐11CEIP Rubí 

Golf pitches: 

Fig. 2.3.1‐12 Camp de Golf Matadepera 

2.3.1 REHABILITATIONS 

Multi family:    Services: 

Fig. 2.3.2‐1  Bruniquer, Barcelona  Fig. 2.3.2‐2  Hotel Set Terres, Llívia  Fig. 2.3.2‐3 Col∙legi Martí

Unique Building: 

Fig. 2.3.2‐4 Església La Romànica, Sabadell 
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2.4 WORK AREA 

In the map below, you can see the works that have been ongoing during my stay Baldó i Associats: 

Fig. 2.4‐1 Situation of works in progress during my stay 

1. Hospital reforms in Martorell

2. Reforms in school Circ a Terrassa

3. Comprehensive rehabilitation of multifamily building at Gignàs street in Barcelona

4. Single house on Pollanc street of Matadepera

5. Single house on San Lorenzo street of Matadepera

6. Single house on Goleta street of Matadepera

7. Single house Lledoners street of Matadepera

8. Single house Riba street of Terressa

9. Reforms on Parc Audiovisual de Catalunya

10. Reforms in the l’Escola de música, l’Ateneu i Sala exposicions de Castellar del Vallès

11. Reform II building Consell Comarcal del Vallès Occidenta

12. Rehabilitation Terrassa Cemetery

13. Reform school Salas Xandri Sant Quirze del Vallès

14. Multifamily building in Badalona

15. Seat Volkswagen dealership Jiloca street of Terrassa

2.5 COMPOSITION OF THE COMPANY 

The  structure  of  the  company  at  legal  level  is  organized  as  an  SL.  The  company  is  organized  into  three  departments: 

management, administration department and the technical department, all of them are completely linked.  

The management is led by two partners, both supportive administrators.  

- Josep Baldó  i Caba, who  is  the Technical Director.  Is  responsible  for  the control of projects and particularly  in  the 

implementation phase. Responsible for the proper functioning and the planning and organization of work. 

- Joan Betriu Pi, who is the Financial director. He is responsible for finance, treasury and trade relations. Responsible 

for the planning of projects and economic feasibility of these. 

The other two departments that make up the company are headed by women: 

- Imma Roca is the Financial Chief officer and head of administration department.  

In  this department,  they  are  responsible  for  accounting, billing  and  contracts. Without  the proper  functioning of  the 

department of economic control works would be unviable. 

- Rocio Soler, is responsible for the project department and quality control within the company. 

- The quality control department  is responsible for designing the first plan to achieve certification, the next 

step is to put it into practice process documentation that proves it. 

Within the project department have two key departments of the company: 

- The study department, is the department where we have the first contact with the project, even sometimes 

the  first  contact with  the  developer.  This  department  is where we  get  value  projects  and  budgets  are 

prepared. Often from this department supports the work head. 

- The  construction  department,  this  is  the  department  that  as  its  name  suggests,  is  responsible  for  the  

execution  of works.  The  on  site managers  that  compose  this  department, manage  the  control  of  the  project 

implementation phase, both in economic construction as always with the approval of the technical director. 

The on site managers, delegate some of his authority to the constructor master in charge of the work, this is 

 the  figure  that  is  responsible  and  ensures  the  smooth  running  of  the  execution  on  site.  The  constructor  

master  has  the  control  of  personnel  access,  control  vehicle  and  who does  receptions  material, resuming, is 

the one who report the information after work, in order to guarantee the succés of the project. 
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3 TASKS PERFORMED IN THE COMPANY 

TASK PERFORMED 

STUDIES  STUDIES 

WORK  PROJECT  STATE OF THE WORK 
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1  Concessionaris SEAT VW  Construcció concessionari  In progres  NO  NO  NO  NO 

2  Pollanc  Habitatge unifamiliar   In progres  NO  NO  NO  NO 

3  Escola de música Castellar  LICITACIÓ PÚBLICA Rehabilitació escola de música, 
Ateneu i Sala d'exposicions  In progres  NO  NO 

4  Cases Pescadors, Badalona  Habitatge plurifamiliars   In progres  NO  NO  NO  NO  NO  NO 

5  Consell Comarcal Vallès Occidental  LICITACIÓ PÚBLICA  Ampliació de l'edifici II Consell 
Comarcal del Vallès Occidental Terrassa  In progres  NO  NO  NO 

6  Carrer Gignàs  Rehabilitació complerta habitatge plurifamiliar entre 
mitgeres  In progres  NO  NO  NO  NO 

7  Parc Audiovisual de Catalunya  Reformes i adaptacions  In progres  NO  NO  NO  NO 

8  Institut Salas i Xandri  LICITACIÓ PÚBLICA  Rehabilitació  In progres 

9  Badalona  Habitatge unifamiliar entre mitgeres  Pending  NO

10  Avinyó, Barcelona  Rehabilitació integral d'habitatge   Adjudicated 

11  Diputació, Barcelona  Rehabilitació complerta habitatge plurifamiliar entre 
mitgeres  Changes pending 

12  Viladecavalls  Habitatge unifamiliar aïllat  Pending 

13  Cerdanyola  Habitatge unifamiliar aïllat  Pending 

14  Escola Lumen  Ampliació escola  a Terrassa  Changes pending 

15  Carrer Sant Joan, Sabadell  Edifici destinat a comerç  Adjudicated 

16  CAP Carmel i Sant Fost  LICITACIÓ PÚBLICA Rehabilitació CAP  Pending  NO
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STUDIES  WORK 

WORK  PROJECT  WORK IN PROGRES 
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17  CAP Montcada i Reixac  LICITACIÓ PÚBLICA Rehabilitació CAP  Pending 

18  Santa Agnès, Matadepera  Habitatge unifamiliar aïllat  Pending  

19  Escola La Miranda St. Cugat  LICITACIÓ PÚBLICA Infraestructura de mòduls 
prefabricats  Not adjudicated  

20  Escola Estela, Sta. Perpètua  LICITACIÓ PÚBLICA Infraestructura de mòduls 
prefabricats  Not adjudicated 

21  Escola Bonavista, Castellar del Vallès  LICITACIÓ PÚBLICA Infraestructura de mòduls 
prefabricats  Not adjudicated 

22  Escola Polinyà, Polinyà  LICITACIÓ PÚBLICA Infraestructura de mòduls 
prefabricats  Not adjudicated 

23  Nau Vella Vilassar  LICITACIÓ PÚBLICA Canvi d'ús de nau  Not adjudicated 

24  Col∙legi Espronceda, Sabadell  LICITACIÓ PÚBLICA Rehabilitació parcial  Not adjudicated 

25  Institut Duc de Montblanc, Rubí  LICITACIÓ PÚBLICA Infraestructura de mòduls 
prefabricats  Not adjudicated 

26  Mas Sallés ‐ Passive house  Habitatge unifamiliar aïllat ‐ Passive house  Pending 

27  Escola Misericòrdia  LICITACIÓ PÚBLICA Dep. Ensenyament reforma 
accessibilitat  Pending 

28  Escola Bernat Metge  LICITACIÓ PÚBLICA Dep. Ensenyament reforma tots els 
banys  Pending 

29  Depuradora Caldes de Malavella  Depuradora Caldes de Malavella  Studying 

30  Vint‐i‐dos de Juliol  Rehabilitació integral d'un habitatge unifamiliar entre 
mitgeres  Studying 

31  Josep Carreres   Rehabilitació integral d'un habitatge plurifamiliar entre 
mitgeres  Studying 

Taula 3. Tasques realitzades a l’empresa durant la meva estada TOTAL:     26           17 2       1    7         3       6 

TASK PERFORMED
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3.1 ANALYSI TASK MADE IN THE COMPANY 

Fig. Chart 3.1‐1 participation tasks 

On  the  table above, we see  that  in  these  five months at Baldó  i Associats Constructora,  I have participated,  in one way or 

another,  in greater or  lesser measure  in 31 projects. Of these thirty‐one projects some of  them were already running, but 

most of them  I have worked and studied since the vey beginning. As the chart  indicates, the 43%, 26 of the 31 tasks that  I 

have developed at Baldó i Associats Constructora, were studying a project and its budget. In some cases I have met with the 

client and in all cases, I have had contact with them or with the directors of the project, either by telephone or email; during 

the study, there were always some questions or need more data to complete.  It can be seen  in the table, most of budgets 

made by me, 14 of the 27, are Pubic tenders  in which we have presented projects; and all of them were binded to a Work 

Planning, 26% of all  jobs done concretely 17 of the 31 projects  in which  I participated, were work planning. As for the two 

health and safety plans I have written, equivalent to 3.28% of total jobs, it should be said that this task normally was carried 

out by the Chief of work, but in some cases where it was necessary, the technical staff helps on doing that task Both PSS I've 

written, belong to two projects that had studied previously. The case of  license management, only one, It was doing strictly by 

my own; Normally, these tasks are not carried out by the technical office but in that specific case, which was related with a 

close a street on the Barcelona Ciutat Vella District, had to be processed during the month of August and work responsible, 

was on vacation, so  it had to be completed from studies department. An  important part of the work to be done during the 

execution of  the work, are comparatives, a 11.48%  I have participated  in seven projects  for comparison, of  the  total of 31 

projects  have  participated.  As  the  name  suggests,  the  work  consist  in  comparing  budgts  from  a  diferents  industrials 

collaboration companies. To hire the best, for reasons of price, availability and other factors that may affect the development 

and  implementation of Financial Planning according  to  the work. This  task  is performed after starting  the execution of  the 

work. Once most beneficial  is choosen, the order of purchase  is done to that specific  industrial, representing 9.84%.  I have 

done  orders have for six of the seven projects that I have drafted the comparison. The order of purchase consists to send a 

contract to the industrial, which specifies the tasks to be run,  units to run, the unit price and total. 

In terms of on site visits, the task that I should have done the most in all the period, but finally it was only 4.92% of the tasks 

performed. Most of the on site visits, I have done were at l’Escola Salas i Xandri  de Sant Quirze del Vallès, renovations have 

been carried out during the summer, excluding the monitoring of the work, as its seen in the table in the previous section, I 

have been involved in all major phases of the project and during this essay we will explain more carefully. 

As a conclusion, the tasks done during the five months on a construction company, we could say that I have participated in all 

the processes and all the tasks of the department of studies. Where I studied a project from the beginnign to the execution. 

As in the case of the tender for the renovation of the institute l’institut Salas i Xandri a Sant Quirze del Vallès. 

3.2 STUDY PROJECTS AND BUDGETS 

One of my tasks on my stay on the company has been studying projects and budgeting.  

Global
direction

Promoter

Estudies

Project

Technical

Close
budged Budged

As  a  Building  company,  projects  normally  are  not  elaborate  at  Baldó  i  Associats  Constructora,  although  there  have  a 

collaborating architect. It is more common for promoters, the customers, bring their own project. The promoters can ask for 

services in a several ways, through the management, whether commercial or technical or by project department directly. It is 

normal that the first contact is made by telephone with the project department. Whenever possible, try to set a meeting with 

the promoter,  in which  is common the participation of the CEO, the Project Director also the project manager to attend or 

even carry out technical studies of the project and budget. This is a way to create a link, to know for who the promoter works 

and understand their needs and concerns, always analizing his project, of course.  

Take note of all the documents they have and give; if they have only the project or work permit (this must be requested by 

the promoter) this also gives guidance for the immediate start of the work; if they also have basic study or the executive. In 

case  that not have been possible  this  first meeting  to  study of  the project,  all documents  are  received  via  email  and  all 

information related to the project, studies, memory, measurements, graphic, plans, etc. 
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Upon receiving a project, the first action is done is: Create a digital portfolio, through a folder type studies. From that point 

are downloaded all the relevant information and measurements and drawings, prints. From this moment,  the department is 

responsible for assigning the project to a technician. 

Here begins the study of the project, initially a single technic is in charge, but it is normal that after making an initial review, 

we discuss  together points and observed  that a priori not  fit or do not  finish are  fully  specified. Once all  the  facts of  the 

project are set, and the measurements were compared with the graphic, if some contradiction is detected, exists any poorly 

defined point or any detail that does not fit, all that information is written on a document call "Notes" created inside a folder, 

in order to clarify matters as soon as possible. If the customer gives us permission, the technician who is studying the project 

get  in Touch with the technical author and / or project manager  in order to solve these questions and  if  it  is necessary can 

even arrange a technical meeting. If there is not permission, the doubts are solved trough the client, trying not to delay the 

project. 

At the same time the doubts are being solved and the mesuraments are spread,  the data provided by the client requesting 

measurements are sent to the industrial partners at in order to ask the for prices. Since Baldó has a large portfolio of cofident 

industrial collaborators in different locations throughout the country, we try to hire the closest to the location of the project 

in question, in order to be more competitive possible. 

There are a couple of imput always taken into account when presenting a budget: 

- Never change the text of the items that are given to measure. 

- Has always given everything that comes to measurements, quantities and qualities requested that the project is defined. 

Once  received  budgets,  every  item  is  compared  also  the  global  and  every  chapter.  Is  also  checked  that  all  the  items 

requested are included and the way they will provide thema and the price is as tight as possible. From this point, you begin 

to make the budget. The tool used to do it is the Presto (Program of economic control works). All this process may take 15 to 

20 days, depending on the workload always leading the project and the amount of work we have in the office. The customer 

is always aware of the status of your project. 

Once the budget  is done and before the meeting with the customer, the technician or technicians  in charge of the budget 

meet  with  the  head  of  department  and  project  managers  and    outlined  the  work,  so  all  agree  that  there  are  no 

contradictions and the final price is right. 

The last step is the meeting with the client. Normally this meeting is attended by the CEO technician or technicians who have 

worked on the project or the head of project managers on behalf of the technicians. If the parties have not meet personally 

yet, they are explaining some history and philosophy of operation of the company  in general and also an overview of the 

projects executed by the company. 

Once given the budget always are told that we can try to check and / or adjust the items they do not see clear and there may 

even offer alternatives.  Is given a  reasonable period of  time and  if  customers did’t get  in  touch with  the department of 

studies, is that department which contact them to get feedback from the budget. 

From there, the work of the technical department has ended. If the client approves the budget is prepared contract by the 

administrator and begin the work of department Chiefs of Works, always with the support of the department of studies. 

3.3 HEALTH AND SAFETY PLAN 

Work
executionBudget HSS HSP

Coordinator
HS

APPROVAL

director

Once a budget has been accepted by  the promoter and  the Builder, before starting  the work,  the Health and Safety Plan 

(PSS), has drafted by the construction company).  Is the basic  instrument of the activities of  identification, assessment and 

planning of preventive activities in the work referred to in chapter II of Reial decret 39/1997, pel qual s'aprova el Reglament 

dels serveis de prevenció, ha de donar compliment a l’Estudi de Seguretat i Salut (ESS), drafted by the designer, technical or 

safety coordinator appointed by the property. 

Usually this document  is developed   by the Chief of works, although, sometimes are the technical department who does  it 

with the supervision of the Chief of works. Without this document the communication opening of the workplace cannot be 

done, without which you can not start the work, so it is a document of great importance. 

The PSS will establish measures to be taken depending on the evolution of the work for the construction company, to carry 

out their obligations in the field of prevention of occupational hazards. 
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Health and Safety Plan is drawn up considering the risk assessment of potential accidents and illnesses that may arise during 

the  course  of  the  execution  of  the work,  so  you  can  explain  the  simplest way  possible  and  as  clearly  as  possible  their 

corrective measures, each of disadvantages or dangers that may arise in the course of execution. In this document, states that 

during the development of each stage, you must take certain security measures which will be thoroughly described, forecasts 

regarding the prevention of risks in itself an assessment of occupational risks of workplace because contains: 

- the identification of workplace hazards that may occur in the work.  

- specifying the preventive measures to avoid these risks tend to be evaluating the effectiveness of the same. 

- accept changes depending on the process of execution of the work. 

The Security Plan attempts: 

- Guarantee the health and integrity of workers. 

- Actions or avoid dangerous situations for lack of foresight or media. 

- Define and clarify duties and responsibilities of security. 

- Defining the risk and apply appropriate techniques to reduce them. 

- Determine the cost of means of protection and prevention. 

The Health and Safety Plan must include: 

- Work data 

- General consideration of the risks 

- Phases of work 

- Analysis and prevention of risks in each phase of the work 

- Analysis and risk prevention in the media and in the machinery 

- PURSUANT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT 

- Individual and collective protection budget 

- Graphic documentation of safety and health 

- Plans for implementation of auxiliary elements of the work 

-  

PROMOTER: PROMOTER COMPANY 

  MONTH AND YEAR 

3.4 PUBLIC TENDERS 
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According  to  the  definition  of  the Generalitat  de  Catalunya,  a  tender  is  the  process  by which  public  authorities  (entity, 

organization or public sector) makes a request to several providers offer to buy a good, service or supply or run a work. 

First, the organization published a tender notice in an official gazette and in the various websites of contracting authorities as 

well as procurement platform of the Generalitat of Catalunya. They can also publish a prior announcement. The annoucement 

SAFETY AND HEALTH PLAN 

PROJECT: TITLE OF THE PROJECT 
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shows Government's decision to contract in this case, services implementation of a work project that meets your needs and 

requirements determined. The documentation is provided in the notices is the following: 

 

- Administrative clauses, which explains the purpose of the project needs to be motivated to tender, the features of 

the project, very important document, which defines what is and how to submit documentation, terms of delivery rate 

and  the way  the  competition  is,  "the  rules."  Specifying  the  criteria  for  awarding  the  rights  and  obligations  of  the 

tenderers and the successful bidder, the deadlines will be presented all the documentation, where and how to present 

it, and the deadlines to be accomplished when the execution of the contract,  if awarded the contract.  It also  includes 

annexes that the documentation is kind, mandatory to be submitted to demonstrate technical and economic solvency of 

the  company.  In other words  that  is,  it has  the necessary  resources  to execute  the works object of  the  tender,  the 

company is legally constituted and being aware of the tax and social security. They are called "responsable declarations." 

 

- TECHNICAL SPECIFICATIONS This documentation is intended to describe in detail the tasks subject to the tender. In the 

case  of  tenders  for  execution  of works  is  the  executive  project  itself. Here  you will  find  the memory  justifications 

techniques, measurements, budget, health and safety study, which will document drafted by the Health and Safety Plan 

in case of being awarded and graphic documentation, all plans for the project. 

 

 

Companies interested in the contract and that the requirements have a specific deadline to submit their bids and requested 

specific  documentation,  in  compliance  with  the  award  criteria,  as  well  as  documentation  proving  its  ability  to  recruit, 

statements responsible. 

 

The  award  criteria may  vary  depending  on  the  contracting  authority. Generally  requested  various  documents, which  are 

always specified in the Administrative clauses, apart from responsable declarations may ask DEUC (Single European Document 

Procurement), a document  that  certifies professional  solvency or ability  to  run work, a document  that  certifies  that have 

executed works of this same type and budget documents, generally not scored, but are mandatory presentation are therefore 

excluded from the bidding process if it is delivered. Specific score is given for each document. Depending on the way to show 

to project, or just depending on whether you present or not some requirement,  you will get more or less points. A document, 

in the case of tenders for works, is always necessary to present the financial proposal, which generally is the most scored if 

not the only one. The score of this will vary depending on the presenting other bidders, the financial proposal with the lowest 

price, without being reckless3, You will get the highest score. From there the scores of other companies,  is given a formula. 

Other documents  that score  ranging  from  technical  reports and will carry out works  to proposals  to  reduce  the period of 

execution of the works for the last supply run any task other than those included in the project without increasing the cost. It 

should be very clear rules of the competition, not  incurring any contradiction  in different documents or any missing of the 

required documentation, avoiding, in that way, that the proposal can be excluded. 

 

                                                 
3 Unsustainable price drops, usually the company that made the low reckless, ask them to justify it. 

The documentation must be submitted within a period and in a particular place and. In the case that the delivery is physical, 

documentation may be brought personally or sent by mail. If this is mailed must arrive before the period announced (for the 

documents sent by postal mail) and be sent at the time, has justified the sending by email, with proof emails scanned with the 

date and time of departure. When physically present, it should be clear whether to put all the documents in an envelope or 

else it in different envelopes with a nomenclature and a specific order. When bidding proposals are presented using a digital 

tool  is  becoming more  common,  we must  be  clear,  day  and  time  for  submission  and  is  digitally  signed  documents  as 

requested. Depending on who posted the offer, tenders sent through a specific platform or on digital, which is another type 

of platform. As in the case of physical delivery, you must get delivered within the period established in the case of the digital 

link is closed and there is no option of presenting it. 

 

Once  the period of delivery, constitutes  the  table and open  the sealed envelopes, publicly documentation  is reviewed and 

accounted for the scoring. From here, awarded the tender. This award was announced on the same platform that published 

the tendr. If you are the successful bidder, you must present the documentation that you have committed to submit on the 

responsible declarations. The period to be presented, is indicated in the publication of the award. And we must also begin to 

draft the Health and Safety Plan based on the study of health and safety of the project and once approved, they can start 

work. From there we have certain days to sign the opening of the workplace, will be from that day, when you start counting 

within the period of execution of works. 

 

In  the  case of Baldó  i Associats,  the administrators,  through  the  trading platform of  the Generalitat of Catalunya,  choose 

which bids must be studied. Once studied by the technician appointed and by the head of studies, we conclude if they offer 

worth to be presente or not. Not all offers studied are presented, sometimes needed a specific requirements we don’t fullfil. 

 

Once administrators have given approval to submit the offer, you need to ask some estimates, the largest of the items that do 

not  own  personnel,  to  study  the  economic  offer  can  be  made  regarding  the  tender  budget.  While  preparing  all  the 

documentation to be submitted. Once we have all the budgets, the project manager meets with administrators and close the 

econòmic proposal. 

 

From there all the documents are deliverd as mention before. 

 

 

3.5 COMPARATIVE AND CONTRACTING 

 

Once started the execution of a work, which  is the most  important phase of the project, begins also the key part of to the 

entire process, the economic control of the work by the on site manager. Hiring industrial or ordering of material, costs should 

be minimized, so that the particular phase of the work in which we are, should be as profitable as possible. The way to act is 

as  follows:  in  industrial  prices were  bidding  for  the work,  they  are  again  asked  by  the  on  site manager  or  the  technical 

department of  studies,  to  take  look at  the measurements and budgets  that were  sent  to  the  technical department  in  the 
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study  phase  for  development  of  our  budget,  and  review  them,  heading  by  heading,  indicated  that work  in  this  case  is 

adjudicated. We try to emphasize the term as adjudicated, because sometimes is only a study duet he budget adjust did by 

the industrial in the study phase. They require at least three diferent prices to three different industrials. If it is necessary to 

visit place to see the work the work executed and the price is more accurate, no problem we invite you to work to execute. 

This visit can be the person in charge, need not be with the on site manager. Once we have all the budgets that applied, such 

as when asking prices for the previous period, and also check we have all the units required and placed on a table, Fig. 3.5.1‐1 

which also are  introduced our selling price and our  target price  to compare price globally.  If  there  is any price  that  is well 

below or well above from the prevision, we contact the Industrial to check if they understood the requeriments and they have 

counted the same as other  industrials. Once  is clear that we are comparing the same  in all cases, we choose the price that 

best fits usually a single industral but can happen, in a large or complex work, we want hire a couple of different industrials. 

The same process takes place with suppliers. What happens when prices do not fall a single industry but can pass it a large or 

complex work and we want  to make  it a couple of different  industry. The same process  takes place with  suppliers. When 

prices are over o underrated we try to execute by ourselves some of the same chapter headings. We preparing the work as 

much as possible, so industrial only hire the items that are estrictly necessary to be performed by an external.  

 

The next step  in  the allocation of some  jobs  in an  industral  is  to order  the  items, which means hiring services. We have a 

template type, Fig. 3.5.2‐1 and Fig. 3.5.2‐2, which must be filled in all the data, including the id of the suppliers, which will be 

given by the accounting and the accounting department as useful as the administration, when the lead control of invoices and 

payment thereof. In making the order, in the case of industrials, they should send the PSS membership, Fig. 3.5.3‐1, and PSS 

conform to the sign that they are informed of the rules, dangers and how to protect themselves from this, the work on which 

they execute tasks  in particular. All these documents must be signed by the head of work and once signed by the  industry 

must be saved in the folder corresponding digital. 

 

3.6 On site visits 

 

This is the task most visible task of the on site manager, but has many more and more important in the implementation, such 

as the economic control of the work, as we could be watching. 

 

The on site visits are usually once a week, they set at the beginning of the work and usually are always on the same day and 

same time. Usually, these weekly visits, the project management or a representative of the property or developers meet on 

site manager or representative of the construction company responsible for the work and that  is the figure responsible for 

the work by the builder is who oversees the smooth running of the whole work. On the on site visits, is checked everything is 

according to the project. If applicable also discussed whether to make any changes and / or improvement project. Or whether 

to add any item not covered in the budget or measurements, here come the prices contradictory or complementary prices4. It 

will  specify what actions are next, always  following  the planning of  the work.  If  some material  should be choosen, or any 

suggestion is needed,  is the time to do it.  

                                                 
4 Price units of work not budgeted in the original project or a lesser amount budgeted which arise during execution of work. 

 

It is also possible to meet with some industrial ,to see or discuss some task already done. Once a month, the measurements 

can be certified, by the construction company,  it  is usually carried out by on site manager. The measurements of the tasks 

performed are to compare the measurements with the proforma presented by industrials and that on site manager can give 

its approval to the bill and that it may be paid by the administration department and finances. They also serve to certify our 

customers the percentage of work done, is done monthly. To charge. In the case of Baldó i Associats, the pro forma invoice 

must arrive before the 25th of each month for the on site manager can compare their measurements and once approved the 

manufacturers and suppliers can invoice as an accepted. Invoices are paid by the at fixed term or industrial always the 10th of 

the past month. The measurements should always be validated by on site manager, without validating  this bill will not be 

accepted. 

 

It is important that in every on site visit should be draft a document, explaining all the issues that have been discussed and the 

decisions taken by consensus by the DF and the representative of the builder or any other representative. And that is signed 

by all attendees. This will prevent misunderstandings about that visits.. 
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ANNEX 2: DOCUMENTACIÓ GRÀFICA OBRES D’ADEQUACIÓ INSTITUT SALAS I XANDRI. 

PLÀNOL ACTUACIÓ 8: COL.LOCACIÓ PICA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PLÀNOL ACTUACIÓ 9: ADEQUACIÓ AULA ESO: 
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PLÀNOL ACTUACIÓ 10 NOU CABLEJAT VEU I DADES AL MÒDUL EXISTENT: 
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ANNEX 3: PREUS CONTRADICTORIS INSTITUT SALAS I XANDRI 
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