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AMPLIACIÓ DE RESIDÈNCIA, INCORPORACIÓ D’ASCENSOR I BANYS ADAPTATS –RESIDÈNCIA AVIS DE NAVÀS –AJUNTAMENT DE NAVÀS MAIG 2018 

 Fases i terminis execució obra  14 setmanes de duració en una sola fase. 

 

 

 

 Necessitat de classifició empresarial No es necessària classificació empresarial per la contractació atesa les   

     característqies de l’obra   

     Per als contractes d'obres, el valor estimat dels quals sigui inferior a 500.000 €, 

     l'empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva  

     classificació o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència  

     exigits a la licitació. Per tant,en aquestes licitacions, haurà de determinar-se en el  

     plec de clàusules administratives la solvència econòmica, financera i tècnica dels  

     empresaris mitjançant un, diversos o tots els mitjans que estableixen els articles 86  

     al 88 de la LCSP i incloure aquesta informació a l’anunci de licitació. 

  

 Pressupost de l’obra    El pressupost d’execució material per a les obres, ascendeix a la quantitat de  

     213.498,27 euros.(dos-cents tretze mil quatre-cents norantanta-vuit amb vint-i-set) 

     El pressupost de contracta pel coneixement de l'administració, ascendeix a  

     307.416,17 euros. (tres-cents set mil quatre-cents setze amb disset). 

1.2 AGENTS DEL PROJECTE 

Promotor: Nom: AJUNTAMENT DE NAVÀS 

CIF:  P0814000F 

Adreça: PLAÇA AJUNTAMENT 8 

Telèfon: 938390022 

Arquitecte: Xavier Pons Camps 

Nº col·legiat: 24896/7 

CIF:B63628465 

Adreça: Plaça de l’Ajuntament, 12 1er 1a – 08670 Navàs 

Telèfon: 938204529 

1.3 RELACIÓ DE PROJECTES PARCIALS, DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I ALTRES TÈCNICS 

Estudi topogràfic: No és necessari. 

Estudi geotècnic: Realitzat per l’empresa LARIX en data 1/9/2004 

Projecte de telecomunicacions: No és necessari 

Projecte d’instal·lacions elèctriques:  

Projecte/es d’instal·lacions tèrmiques: Per aquesta obra només és necessària una memòria tècnica 

elaborada per l’empresa instal·ladora-mantenidora, sobre impresos 

oficials quan la instal·lació hagi estat executada.  

PLANIFICACIÓ OBRA RESIDENCIA AVÍS
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Just if icació de l ’accessibi l i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús pr ivat 
(no habitatge) 

DB SUA /  D135/95
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D .  135/1995 Codi  d ’accessib i l itat CTE DB SUA:  SUA-9 Accessibi l i tat  

ACCESSIBILITAT 
EXTERIOR 

Comunicació de 
l’edificació amb: 
 - via pública
- zones comunes ext, 
elements annexos.

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable 
 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable 
* edificis  PB + 2PP 

   * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 
Itinerari adaptat 

 * edificis amb habitatges adaptats 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible per a tots els edificis
(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i  
adossats sense elements comuns) 

ACCESSIBILITAT 
VERTICAL 
Mobilitat entre plantes 
(necessitat 
d’ascensor o previsió 
del mateix) 

Comunicació de les 
entitats amb: 

- planta accés 
(via pública)  

- espais, instal·lacions 
i  dependències d’ús 
comunitari

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable 
 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable:
 * edificis  PB + 2PP que no disposin d’ascensor 
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 

 * aparcaments > 40places

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible amb ascensor accessible  
o rampa accessible, en els següents supòsits: 

  *  edificis > PB + 2PP 
   * edificis / establiments amb Su > 200 m2

(exclosa planta accés) 
   * plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m2

      * plantes amb elements accessibles 

ACCESSIBILITAT 
HORITZONTAL  
Mobilitat en una 
mateixa planta

Comunicació punt d’ 
accés a la planta amb: 
 - les entitats o espais 
-  instal·lacions i  

dependències d’ús 
comunitari

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable que comuniqui
el punt d’accés de la planta amb: 

 * elements adaptats  taula d’usos públics

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

 * entitats o espais 
 * dependències d’ús comunitari

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

  *zones d’ús públic 
  * origen d’evacuació de les zones d’ús privat
   * tots els elements accessibles 

Referència de projecte Referència de projecte



Just if icació de l ’accessibi l i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús pr ivat (no habitatge) DB SUA /  D135/95
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I t ineraris ADAPTAT (D .135 /1995) ACCESSIBLE (DB SUA) PRACTICABLE (D .135 /19 95)

-Amplada:  1,20 m 
S’admet estretaments puntuals: A  1,00m per a longitud 
0,50m i separat 0,65m de canvis direcció /forats de pas 

- Alçada:   2,20 m en general (2,10m per a ús restringit)
- Canvis de direcció:   no es contempla (amplada pas 1,20 m)

- Amplada: 0,90 m 

- Alçada:   2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut 

- Canvis de direcció:   l’amplada de pas ha de permetre  
inscriure un cercle de  1,20 m. 

PARÀMETRES      
GENERALS 

- Amplada:  0,90 m 
- Alçada:  2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut 
- Canvis de direcció:   l’amplada de pas ha de permetre  

inscriure un 1,20 m  
- Espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure  

un cercle de 1,50m.  -Espai de gir:  1,50 m (lliure d’obstacles) 
* al vestíbul d’entrada (o portal), 
* al fons de passadissos de >10m, 
* davant ascensors accessibles o espai per a previsió  

- Paviment: és no lliscant - Paviment:  grau de lliscament segons ús i ubicació (SUA-1) 
* no conté elements ni peces soltes (graves i sorres) 
  pelfuts-moquetes: encastats o fixats al terra 
* sols resistents a la deformació (permeten circulació i  
  arrastrada d’elements pesats, cadires roda, etc,  

- Pendent:  4% (longitudinal) 
 2% (transversal)

- Senyalització dels itineraris accessibles: 
mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA i 
fletxes direccionals, si es fa necessari en edificis d’ús  
privat quan hi hagi varis recorreguts  alternatius. 
   sempre en edificis d’ús públic 
amb bandes de senyalització visuals i tàctil 
   sempre en edificis d’ús públic per a l’itinerari accessible  
   que comunica la via pública amb els punts d’atenció o  
   “crida” accessibles.  (característiques segons SUA-9 2.2)

-Amplada:  0,80 m (mesurada en el marc i aportada per 1 fulla) 
(en posició de màx. obertura  amplada lliure de pas  
reduït el gruix de la fulla  0,78 m)

- Alçada:   2,00 m

-Espai de gir: a les dues bandes d’una porta hi ha un espai horitzontal 
1,20 m. (sense ser escombrat per l’obertura de la 

porta) 

- Amplada:  0,80 m 
- Alçada:   2,00 m 
- Espai lliure de gir, a les dues bandes d’una porta es pot inscriure  

un cercle de 1,20 m, sense ser escombrat 
per l’obertura de la porta . (S’exceptua a l’interior  
de la cabina de l’ascensor) 

- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.  

- Amplada:
 0,80 m les portes de 2 o més fulles, una d’elles serà  0,80 m 

- Alçada:  2,00 m 
- Espai lliure de gir:

a les dues bandes d’una porta es pot inscriure un 1,50 m.  
(sense ser escombrat per l’obertura de la porta).  
S’exceptua a l’interior de la cabina de l’ascensor 

- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió  
o palanca. 

- Mecanismes d’obertura i tancament:  
* altura de col·locació : 0,80m  1,20m 
* funcionament a pressió o palanca i maniobrables amb 
  una sola ma, o bé són automàtics 
* distància del mecanisme d’obertura a cantonada 0,30m 

PORTES
garantiran

- Portes de vidre:
* tindran un sòcol inferior  0,30m d’alçada, llevat de que  

el vidre sigui de seguretat. 
* visualment tindran una franja horitzontal d’amplada 

 0,05 m, a 1,50 m d’alçada i amb marcat contrast de color. 

- Portes de vidre: 
* classificació a impacte, com a mínim, (3 - B/C - 3)  
* si no disposen d’elements que permetin la seva 
  identificació (portes, marcs) es senyalitzaran segons 
  apartat 1.4 (DB SUA-2)

- No hi ha d’haver cap escala ni graó aïllat. -No s’admeten graons -No inclou cap tram d’escala. 
- A les dues bandes d’un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària 

mínima de 1,20 m. L’alçada d’aquest graó és  14 cm.

GRAONS  

- Accés a l’edifici:  
S’admet un desnivell  2 cm que s’arrodonirà o  
s’aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º.   

- Accés a l’edifici: 
En els edificis amb obligatorietat d’instal·lació d’ascensor, només 
s’admet l’existència d’un graó, d’alçada  12cm, a l’entrada de l’edifici.   

Referència de projecte Referència de projecte
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I t ineraris ADAPTAT (D .135 /1995) ACCESSIBLE (DB SUA) PRACTICABLE (D .135 /19 95)

- longitudinal:  12% 
 10% 
 8% 

 trams < 3m de llargada 
 trams entre 3 i 10m de llargada 
trams > 10m de llargada 

- longitudinal:  10% 
 8% 

4< p  6%

 trams < 3m de llargada 
 trams < 6m de llargada 
trams < 9m de llargada 

- Pendents

- transversal:  S’admet   2% en rampes exteriors 

- Pendents

- transversal:  2%  

- Pendents - longitudinal:  12% per a trams  10 m de llargada 
- transversal: s’admet  2% en rampes exteriors

- Trams: - La llargada de cada tram és  20 m. 
- En la unió de trams de diferent pendent  

es col·loquen replans intermedis. 
- A l’inici i al final de cada tram de rampa hi ha  

un replà de 1,50 m de llargada mínima.   

- Trams: - llargada màxima tram  9 m. 
- amplada  1,20m 
- rectes o amb radi de curvatura  30m 
- a l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície 

horitzontal  1,20m de long. en la direcció de la 
rampa

- Trams: - En els dos extrems d’una rampa hi ha un espai   
lliure amb una fondària de 1,20 m. 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada  
mínima de  1,50 m en la direcció de circulació.  

- Replans: - entre trams d’una mateixa direcció:
   amplada  la de la rampa 
   longitud  1,50 m (mesurada a l’eix) 
- entre trams amb canvi de direcció:
   l’amplada de la rampa no es reduirà  
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es 

situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram 

- Replans:  (als dos extrems d’una rampa hi ha un espai  lliure  
amb una fondària de 1,20 m) 

RAMPES 

- Barreres 
 protecció,  
 Passamans 
 i 
Elements 
protectors: 

- Baranes: a ambdós costats
- Passamans:  

situats a una alçada entre 0,90 i 0,95m amb  
disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub  
rodó de  entre 3 i 5 cm, separat   4 cm dels  
paraments verticals. 

- Element de protecció lateral: es disposa 
longitudinalment amb una alçària  10 cm per  
sobre del terra (evitar la sortida accidental de rodes i 
bastons) 

- Barreres de 
protecció,
Passamans
 i 
Elements 
protectors: 

- Barrera protecció: desnivell > 0,55m
- Passamans: per a rampes amb: 

p  6% i desnivell > 18,5cm. 
   * continus i als dos costats a una altura entre 0,90m -

1,10m, i 
   * un altre a una altura  entre 0,65 - 0,75m 
   * trams de rampa de l > 3m  prolongació 

horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems 
   * seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, 

separats del parament  0,04m i el sistema de 
subjecció no interfereix el pas continu de la ma 

- Elements de protecció lateral: per als costats 
oberts de les rampes amb p  6% i desnivell > 
18,5cm i amb una alçària  10 cm 

- Barreres
 protecció, 
 Passamans
 i 
Elements 
protectors:

- Passamà:   com a mínim a un costat 
- El passamà  està situat a una alçada entre  

0,90 i 0,95 m. 

Referència de projecte Referència de projecte
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4/5

D
E

C
R

E
T

 1
3

5
/1

9
9

5
 “

C
o

d
i 

d
’a

cc
e

ss
ib

il
it

a
t”

 i
 C

T
E

 D
B

 S
U

A
 “

S
e

g
u

re
ta

t 
d

’u
ti

li
tz

a
ci

ó
 i

 a
cc

e
ss

ib
il

it
a

t”
 

ju
lio

l d
e 

20
10

   
 O

fic
in

a 
C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

. C
O

A
C

I t ineraris ADAPTAT (D .135 /1995) ACCESSIBLE (DB SUA) PRACTICABLE (D .135 /19 95)

- Dimensions 
cabina

- sentit d’accés  1,40 m 
- sentit perpendicular  1,10 m 

- Dimensions 
cabina:

- Su  1000m2 (exclosa planta accés) 
  *1 porta o 2 enfrontades  1,00 x 1,25m 
  *2 portes en angle   1,40 x 1,40m 
- Su > 1000m2 (exclosa planta accés) 
  *1 porta o 2 enfrontades  1,10 x 1,40m 
  *2 portes en angle   1,40 x 1,40m 

- Dimensions
  cabina:

- sentit d’accés  1,20 m 
- sentit perpendicular  0,90 m 
- superfície  1,20 m2

- Portes - de la cabina: són automàtiques
- del recinte: són automàtiques
- amplada:  0,80 m. 
- davant de les portes es pot inscriure un  

1,50 m. 

- Paràmetres generals: 
  Compleix la norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a los ascensores de 

personas, incluyendo personas con discapacidad”. 

- Portes: - de la cabina: són automàtiques
- del recinte: podes ser automàtiques o manuals
- amplada:  0,80 m. 
- davant de les portes es pot inscriure un 1,20 m 

sense ser escombrat per l’obertura de la porta

- Botoneres: - Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m 
respecte al terra.  

- Han de tenir la numeració en Braille o en relleu. 

- Botoneres: - Segons  norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a 
los ascensores de personas, incluyendo personas con 
discapacidad”. 

- Botoneres: - Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m  
respecte al terra

   

- Passamans: - La cabina en disposa a una alçada entre  
0,90 i 0,95 m. 
- Han de tenir un disseny anatòmic (permet  

adaptar la ma) amb una secció igual o  
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre  
entre 3 i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm
dels paraments verticals. 

- Passamans: - Segons  norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a 
los ascensores de personas, incluyendo personas con 
discapacidad”. 

   

ASCENSOR

- Senyalització: - Indicació del nombre de cada planta amb  
número en alt relleu (dimensió 10 x 10 cm)  
i col·locat  a una alçada d’1,40m des del terra  
(al costat de la porta de l’ascensor)  

- Senyalització: - mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA 
- indicació del nombre de la planta en Braille i aràbic 

en alt relleu col·locat a una alçada entre 0,80m i 
1,20m (brancal dret en el sentit de sortida de la 
cabina) 

   

Referència de projecte Referència de projecte
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Escales.  Configuració

D’ÚS PÚBLIC (Adaptades)   (D .  135 /1995 ) D’ÚS PÚBLIC (DB SUA-1)

- Amplada    1,00 m - Amplada   - en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 
-  1,00m si comunica amb una zona accessible 

- Altura de pas   2,10 m - Altura de pas   2,20 m 

- Graons: - frontal  F  0,16m 

- estesa,  E  0,30m  

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,   
E  0,30m a 0,40m de la part interior) 

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix  
amb l’alçària (no tenen ressalts)  

- Graons: - frontal  0,13  F  0,175m 

- estesa,  E  0,28m  

- 0,54m  2F +E  0,70m  (al llarg de tota l’escala)  

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical 
de l’estesa del graó superior 

- els graons no tenen ressalts (bocel) 

- graons amb frontal , vertical o formant un angle 
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari 
accessible alternatiu) 

- Trams: - nombre de graons seguits  12.    - Trams: - salvarà una altura  2,25m 

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure  apartat  
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes)

- entre dues plantes consecutives d’una mateixa 
escala tots els graons tindran el mateix frontal 

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el 
frontal podrà variar com a màxim ±10mm 

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa 
estesa 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada 
  1,20 m.  

- Replans: - entre trams d’una mateixa direcció:
   amplada  la de l’escala 
   longitud  1,00 m (mesurada a l’eix) 

- entre trams amb canvi de direcció:
   l’amplada de l’escala no es reduirà  

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es 
situen a  0,40m de l’arrencada d’un tram 

- replans de planta:

* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment 
en l’arrencada dels trams. 
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa; 
amplada la de l’itinerari i gravat direccional 
perpendicular a l’eix de l’escala) 

* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen 
a 0,40m del primer graó d’un tram. 

ESCALES 

- Barreres de 
protecció,
Passamans
i Elements 
protectors: 

- Passamans: a ambdós costats  a una altura  
entre 0,90 i 0,95m 

*  disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub 
rodó de  entre 3 i 5 cm, separat   4 cm  
dels paraments verticals. 

- Barreres  de 
protecció,
Passamans
 i Elements 
protectors: 

- col·locació  1 costat 
  escales amb desnivell > 0,55m i amplada  1,20m 

- col·locació 2 costat 
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m 

- passamà intermedi: trams amplada > 4m 

- altura de col·locació  0,90m  1,10m 

- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats 
del parament  0,04m i el sistema de subjecció no 
interferirà el pas continu de la ma.

Referència de projecte Referència de projecte



Guia de previsió d’espais a les zones comunitàries
Instal·lació d’ascensor accessible
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Guia de previsió d’espais a les zones comunitàries
Instal·lació d’ascensor accessible
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Espais per a la maquinària 
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I D E N T I F I C AC I Ó  D E  L ’ E D I F I C I
Situació: Municipi:
Número de plantes sobre rasant: 

C AR AC T E R Í S T I Q U E S  D E  L A C O N S T R U C C I Ó  
Moderada Normal Especial Classificació de l’edifici en funció

de la seva importància: 
(Article 1.2.2) Edificis amb probabilitat 

menyspreable de què la seva
destrucció per un terratrèmol 
pugui ocasionar víctimes, 
interrompre un servei primari o
produir danys econòmics 
significatius a tercers.

 Edificis la destrucció dels quals 
per un terratrèmol pugui
ocasionar víctimes, interrompre 
un servei per a la col·lectivitat, o
produir importants pèrdues 
econòmiques, sense que en cap
cas es tracti d’un servei
imprescindible ni pugui donar lloc
a efectes catastròfics. 

Edificis la destrucció dels quals 
per un terratrèmol pugui
interrompre un servei
imprescindible o donar lloc a
efectes catastròfics. En aquest 
grup s’inclouen les construccions 
que així es considerin en el
planejament urbanístic i 
documents públics anàlegs, així
com en reglamentacions més
específiques 

Acceleració bàsica ab: (1) (2) En funció del municipi d’acord a l’annex I de l’NCSE-02 ab / g < 0,04 ab / g = 
Acceleració de càlcul ac: 
(Només en edificis d’importància 
normal o especial i amb ab  0,04g)

Coeficient del tipus de sòl C: (3) 
S’adoptarà com a valor de C el valor mig dels 30 primers metres sota la superfície obtingut en
ponderar els coeficients Ci  de cada estrat del terreny amb el seu gruix ei, en metres.

C =
30

e·C ii e· = 

Coeficient d’amplificació del terreny S      
Si  · ab 0,1 g S = C / 1,25

Si 0,1 g < · ab < 0,4 g S = 
25,1
C  + 3,33 · ( · g

ab  – 0,1) · (1 –
25,1
C )

Coeficient de risc
Edificis d’importància
normal  = 1,0
Edificis d’importància
especial = 1,3

Si 0,4 g  . ab  S = 1,0 S =  

(4) ac / g = S ·  · ab  / g =

Tipus d’estructura: (1) (4) (5)

C R I T E R I S  D ’ AP L I C AC I Ó  D E  L A N O R M A
Edificis d’importància moderada No cal aplicar l'NCSE-02

ab < 0,04g No cal aplicar l'NCSE-02

0,04 g ab < 0,08g(2) Cal aplicar l'NCSE-02 

Excepció: No és d’aplicació l’NCSE-02  en edificis de normal importància sempre que: 
- Es disposi d’una estructura de pòrtics arriostrats (5), amb característiques de resistència i rigidesa similars en

les dues direccions, per resistir esforços horitzontals en qualsevol direcció i 
- No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables.

En cap cas aquesta excepció serà d’aplicació en edificis de més de 7 plantes si l’acceleració sísmica de càlcul ac   0,08g  

ab 0,08g (1) Cal aplicar l'NCSE-02 sense excepcions

Per tant, NO CAL APLICAR LA NORMA NCSE-02

ÉS D’APLICACIÓ LA NORMA NCSE-02.  
En la memòria de càlcul consten les accions sísmiques considerades, les hipòtesis i les conclusions adoptades. I en els
plànols es fan constar els nivells de ductilitat utilitzats en el càlcul.

  Data    L’arquitecte/a 
 
 
 
 

Notes: 
1) Les edificacions de fàbrica de maó, de blocs de morter, o similars, si 0,08g ab < 0,12g tindran 4 plantes com a màxim. I si ab 0,12g en tindran, com a 

màxim, 2. (art. 1.2.3) 
2) Quan ab 0,04g no s’executaran estructures de paredat, tàpia o tova. 
3) Coeficient del terreny C: En funció del tipus de terreny: 

Terreny I  (Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens): C= 1.  
Terreny II  (Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs): C= 1,3.  
Terreny III  (Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència ferma o molt ferma): C= 1,6.  
Terreny IV (Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou): C= 2. 

4) Les estructures de murs de fàbrica, si 0,08g ac  0,12g, l’alçada màxima serà de 4 plantes. I si ac 0,12g l’alçada màxima serà de 2 plantes. (art. 4.4.1) 
5) En el cas d’estructures de pòrtics és important fer constar si estan ben arriostrats. L’existència d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a 

l’estructura en la totalitat de la superfície de cada planta permet considerar els pòrtics com ben arriostrats entre sí en totes les direccions (d’acord als 
comentaris de l’NCSE-02 C.1.2.3). 

situació Navàs

3

0,04

1,00

1,3 0,80

0,042

obra de fàbrica

L'arquitecte/a
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FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis  
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es 
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15 
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer, 
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.

EDIFICIS D’ÚS RESIDENCIAL 
PÚBLIC 

Data 17/12/2010 

A
M

B
IT

  Edifici o establiment destinat a proporcionar allotjament temporal, regentat per un titular de l’activitat diferent del conjunt dels 
ocupants i que pot disposar de serveis comuns, tals com neteja, menjador, bugaderia, locals per a reunions i espectacles, esports, 
etc.
Inclou els hotels, hostals, residències, pensions, apartaments turístics, etc. 

1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB SI 5) 

EN
TO

R
N

 

Espais per a intervenció de 
bombers 

Els edificis amb alçada d’evacuació > 9 m han de disposar d’un espai de maniobra amb les 
següents condicions: 
Amplada mínima lliure:     5 m 
Alçada lliure:                    la de l’edifici 
Separació màxima del vehicle a la façana de l’edifici:      
- Edificis fins 15 m d’alçada d’evacuació:              23 m 
- Edificis entre 15 i 20 m d’alçada d’evacuació:    18 m 
- Edificis de més de 20 m d’alçada d’evacuació:  10 m 
Distància màxima fins els accessos a l’edifici necessaris per poder arribar fins a totes les seves 
zones: 30 m 
Pendent màxima:                         10% 
Resistència al punxonament :     100kN sobre 20 cm 

Vials d’accés per als bombers 

Els vials d’aproximació han de complir les següents condicions: 
Amplada mínima lliure:       3.5 m 
Alçada mínima lliure:          4.5 m 
Capacitat portant del vial:  20 KN/m2

Forats en façana 

Condicions que han de complir els forats en façana: 
Facilitar l’accés en façana a cada una de les plantes de l’edifici, l’alçada d’ampit respecte el nivell 
de planta a la que s’accedeix  1.20 m. 
Dimensions horitzontals i verticals han de ser almenys 0.80 m i 1.20 m. Distància màxima entre 
eixos verticals de 2 forats consecutius  25 m. 
2. LÍMITS A L’EXTENSIÓ DE L’INCENDI (DB SI 1, 2, 6) 

2.1. Estructura: descripció i grau d’estabilitat al foc (forjats, bigues, suports i demés elements estructurals) 

Requeriments a garantir en funció de: 
- l’alçada d’evacuació de l’edifici (h)
- situació de plantes sobre rasant o 

plantes soterrani. 

Alçada d’evacuació de l’edifici (h) 

Plantes soterrani 
Plantes sobre rasant 

h  15m h  28m h > 28m 

Estructura general R-120 R-60 R-90 R-120 

En escales protegides    R 30 (no s’exigeix R a escales especialment protegides) 

Vestíbul d’independència  Parets EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència al foc de l’element compartidor i com a 
mínim EI2 30-C5 

Cobertes lleugeres (Gk  1kN/m²) i els 
seus suports   R- 30 en cobertes lleugeres no previstes per evacuació d’ocupants i amb h < 28 m sobre rasant

Estructura sustentant d’elements tèxtils 
(carpes)   R30 (excepte quan l’element s’acrediti de classe M2 i que a l’assaig es perfora). 

2.2. Resistència al foc de les parets mitgeres, consideració de mur tallafoc  

Elements verticals separadors amb 
d’altres edificis    EI 120 

FA
Ç

A
N

ES
  A la trobada amb elements 

que compartimenten sectors 
d’incendi, zones de risc 
especial alt o escales 
protegides o passadissos 
protegits.

EI 60 en una franja de 1.00 m d’alçada per evitar propagació vertical. 
EI 60 en una distància D en projecció horitzontal, en funció de l’angle  format pel pla de les 
façanes (taula punt 1.2 SI 2). En edificis diferents veïns, cada edifici complirà el 50% de D. 
Materials que ocupen més del 10 %, classe B s3 d2 fins a 3,5 m d’alçada com a mínim i tota la 
façana quan tingui més de 18 m d’alçada.
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FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis  
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modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15 
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer, 
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.

EDIFICIS D’ÚS RESIDENCIAL 
PÚBLIC 

Data 17/12/2010 

C
O

B
ER

TE
S 

A la trobada amb elements 
que compartimenten sectors 
d’incendi o zones de risc 
especial alt 

Recrescut de 0.60 m per sobre de coberta; o bé: franja REI 60 de 0.50 m d’amplada mesurada 
des de el edifici adjacent i franja de 1.00 m d’amplada situada sobre la trobada amb la coberta.  
Especificacions de distància entre elements amb EI < 60 en funció de la seva separació: 

Horitzontal (m) >2,5 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 

Vertical (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 

Materials de revestiment o 
acabat exterior, lluernaris, 
claraboies, ventilacions... 

Reacció Broof (t1) quan ocupin mes del 10% del revestiment o acabat exterior de les zones a 
menys de 5 m de la projecció vertical de façana la resistència al foc de la qual no sigui com a 
mínim EI 60, incloent la cara superior dels voladissos amb sortint superior a 1m; també 
lluernaris, elements d’iluminació o ventilació.

2.3. Sectors d’incendi : superfícies, resistència al foc del elements sectoritzadors 

Sectors d’incendi 

L’establiment respecte la resta de l’edifici. 
Zones d’usos subsidiaris: 

o Residencial Habitatge (en tot cas) 
o Administratiu, Comercial i/o Docent > 500 m² 
o Pública Concurrència i ocupació > 500 persones 
o Aparcament > 100 m² (en tot cas si és robotitzat) 

S  2500 m² (5000 m2 amb protecció per instal·lació automàtica d’extinció). 

Excepcions:
Establiment  500 m² : NO cal sector independent en edificis d’ús Residencial Habitatge. 
Sectors de risc mínim : Sense limitació de superfície. 

Requeriments a garantir en funció de: 
 l’alçada d’evacuació de l’edifici (h)
 situació de plantes sobre rasant o 
plantes soterrani. 

Alçada d’evacuació de l’edifici (h) 

Plantes soterrani 
Plantes sobre rasant 

h 15m 15  h 28m h > 28m 

Elements separadors de sectors (1) EI 120 EI 60 EI 90 EI 120 

Sector de risc mínim (2) no s’admet EI 120 

Portes de pas entre sectors EI2 t - C5, t es la meitat del temps de resistència al foc demanat a la paret a la que es trobi, o 
be la quarta part quan el pas es realitzi a través d’un vestíbul previ i de dues portes. 

Cada habitació d’allotjament i office de 
planta que no sigui local de risc 
especial 

 Parets EI 60.  
 Porta d’accés EI2 30-C5  en establiments de S>500m² 

Elements d’evacuació protegits 

Escala protegida i especialment 
protegida Compartiment EI 120; portes EI2 60-C5; tapes EI 60. 

Vestíbul d’independència Compartiment EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència 
al foc de l’element compartidor i com a mínim EI2 30-C5. 

Ventilació o control de fums 
- Finestres o forats oberts a l’exterior de s  1 m2 a cada planta
- Per un sistema de pressió diferencial 
- Per conductes 

Finestres o forats en façana 
Distància d’elements EI < 60 en funció de l’angle  de façanes: 

  (o) 0 45 60 90 135 180 
D (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

Ascensors que comuniquen plantes de 
sectors diferents i no estan continguts 
en escales protegides. 

Tots els accessos seran per portes E 30, o per vestíbuls d’independència amb una porta EI2 30-C5, 
exceptuant quan es considerin dos sectors i l’inferior sigui de risc mínim o disposi de portes E 30 o 
vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5, el sector superior s’eximeix de les esmentades 
mesures. 
Obligat vestíbul d’independència en accessos a recintes de risc especial. 

Cambres, patis o conductes que 
travessen elements de 
compartimentació 

Tancament o barrera interior d’almenys la mateixa resistència al foc exigible a l’element travessat.  
Tapes de registre amb el 50% de la resistència al foc del tancament. 
Els conductes no estancs es limiten a 3 plantes i 10 m de desenvolupament vertical on els 
elements no siguin B-s3,d2; BL-s3,d2 o millor. 
Cal garantir la EI en els passos d’instal·lacions, excepte quan la secció de pas < 50 cm2.
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EDIFICIS D’ÚS RESIDENCIAL 
PÚBLIC 

Data 17/12/2010 

2.4. Locals de risc especial (*): condicions d’aplicació 

LO
C

A
LS

 D
E 

R
IS

C
 E

SP
EC

IA
L RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

Elements estructurals R 90 R 120 R 180 

Parets i sostres EI 90 EI 120 EI 180 

Vestíbul d’independència - SI SI 

Portes d’entrada EI2 45-C5 EI2 30-C5 (les dues) EI2 45-C5 (les dues) 

Revestiment parets i sostres B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 

Revestiment terres BFL-s1 BFL-s1 BFL-s1

2.5. Reacció al foc dels materials 

M
A

TE
R

IA
LS

 D
E 

R
EV

ES
TI

M
EN

T 

En recintes protegits 
Terres                       CFL-s1 
Parets i sostres         B-s1, d0 

En recorreguts normals 
Terres                        EFL

Parets i sostres         C-s2, d0   
Tancaments formats per elements tèxtils (carpes i/o lones): M2 conforme a UNE 23727:1990 

En falsos sostres o terres 
elevats o aquells que, sent 
estancs, continguin 
instal·lacions susceptibles 
d’iniciar o propagar un incendi 

Terres                        BFL-s2 

Parets i sostres         B-s3, d0 

COMPONENTS ELÈCTRICS Segons reglament específic 

3. CONDICIONS D’EVACUACIÓ D’OCUPANTS (DB SI 3, DB SUA 1 a 5) 

O
C

U
PA

C
IÓ

 Densitat d’ocupació  
(persones per unitat de  
superfície útil) 

 1persona / 20 m² en zones d’allotjament.  
 1 px / 2 m² en vestíbuls i zones generals d’ús públic en plantes soterrani, baixa i entresòl. 
 1 persona / 1 m² en sales d’ús múltiple. 
 1 persona / 3 m2 en lavabos de planta 
 1 persona / 40 m² en arxius i magatzems.  

Zones d’ocupació nul·la  Zones d’ocupació ocasional i zones accessibles únicament a efectes de manteniment (sala de 
màquines, locals per material de neteja). 

ESPAI EXTERIOR SEGUR 

 S > 0,50 m2 / persona, en un radi de 0,1 P m (P = número d’ocupants previstos per la sortida; 
no necessari si P<50)  

 A més de 15 m de la façana en espais no comunicats amb la xarxa viària o altres espais 
oberts.   

 Permet la dissipació de calor i fums; accessible per bombers. 
 Pot ser la coberta d’edifici estructuralment independent del edifici que hi surt sempre que 

l’incendi no pugui afectar ambdós edificis. 

3.1. Elements d’evacuació 

PO
R

TE
S 

PA
SS

O
S 

Dimensionat  Capacitat: A  P / 200 
 Amplada   0.80m (tota fulla de porta no pot ser menor que 0.60m, ni superar 1.23 m. 

Característiques 

 Abatibles d’eix vertical i fàcilment operables si P>50 persones. 
 Obertura en sentit d’evacuació si P>100 persones o bé és en un recinte d’ocupació > 50.  
 Les portes giratòries han de tenir portes abatibles d’obertura manual al seu costat. 
 Les portes automàtiques  han de tenir un sistema que en cas de fallada asseguri que resten 

obertes. 

PASSADISSOS I RAMPES 

Passadissos i rampes no protegits: 
 Capacitat: A  P / 200  

Passadissos protegits: 
 P  3S+200A 

Amplada  1 m  (0.80 m si P  10 persones habituals) 
 Rampes per més de 10 persones: longitud  15 m i pendent  12% 

Excepcions per a itineraris accessibles
Longitud rampa < 3 m < 6 m En la resta de casos 
Pendent rampa  10%  8%  6% 
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FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis  
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es 
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15 
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer, 
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.

EDIFICIS D’ÚS RESIDENCIAL 
PÚBLIC 

Data 17/12/2010 

ES
C

A
LE

S 

Tipologia No protegides Protegides Especialment protegides 

Evacuació descendent 

Per h  PB+1 Per h  28 m S’admet en tot cas 

A  P/160 E  3S+160As

Amplada mínima segons nº de persones:                    0,80 si P 25 persones 
                                                 0,90 si P 50 persones 
                                                 1,00 si P >50 persones 

Evacuació ascendent 

Per h  2,80 m 
Per P  100 fins h  6 m S’admet en tot cas 

A  P / (160-10h) E  3S+160As

Amplada mínima segons nº de persones:                    0,80 si P 25 persones 
                                                 0,90 si P 50 persones 
                                                 1,00 si P >50 persones 

Vestíbul d’independència No es demana No es demana Des de zones de circulació. 
Espai lliure  0,5 m 

Tramades  Altura salvada  3.20 m. 
 3 esglaons (excepte en zones d’ús restringit). 

Esglaons
              H = petjada 
              C = altura 

540 mm  2C + H  700 mm 
                   H   280 mm;     C en tramades rectes o corbes compresa entre 130 y 185 mm. 
                   Per evacuació ascendent: amb davanter i sense volada. 
                                                                         (Tramades corbes i escales d’accés restringit a SU 1)

Passamans 
 A un costat per alçada > 555 mm. 
 Als 2 costats si amplada lliure d’escala  1.20 m.  
 Ha de tenir passamà intermedi si amplada lliure > 4,00 m.

ELEMENTS A L’AIRE LLIURE

PASSOS i RAMPES Capacitat: A  P / 600 -Quan aquests elements 
condueixin a espais interiors, 
es dimensionaran com 
elements interiors, excepte: 
-Quan siguin escales o 
passadissos protegits que 
només serveixin per evacuar 
les zones a l’aire lliure i 
condueixin directament a 
sortides d’edifici 
-Quan discorrin per un espai 
amb seguretat equivalent a la 
d’un sector de risc mínim. 

ESCALES Capacitat: A  P / 480 

3.2. Recorreguts d’evacuació 

COMPATIBILITAT 

Per establiments de S >1500m² 
integrats en edifici d’altre ús 

 sortides i recorreguts (no d’emergència) fins a un espai exterior segur independents de la 
resta de l’edifici. 

 Sortides d’emergència compatibles però accessibles per vestíbul d’independència.

Altura ascendent màxima 
(en tot o en part del recorregut) 

 4m fins a sortida de planta 
 6m fins espai exterior segur 

Excepcions:  
 Zones d’ocupació nul·la 
 Zones ocupades únicament per personal de manteniment o control de serveis. 

Nombre de sortides i recorreguts* 
màxims 

(* Els recorreguts es poden augmentar 
un 25 % si el sector disposa d’extinció 
automàtica) 

1 sortida  

Fins a PB + 2P:
- Ocupació  100 persones 
- Recorreguts  25 m (*31,2m) o bé  50 m (*62,5m) si ocupació 
< 25 persones i sortida directa a espai exterior segur o espai a 
l’aire lliure amb risc d’incendi irrellevant (terrassa, coberta 
edifici...)
- Altura d’evacuació ascendent < 10 m 
- No hi ha recorreguts per mes de 50 persones on l’evacuació 
ascendent sigui > 2 m 
Excepció per establiments de fins a 20 places d’allotjament i 
dotats d’un sistema de detecció i alarma: 
- Altura d’evacuació < 28 m. 
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FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis  
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es 
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15 
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer, 
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.

EDIFICIS D’ÚS RESIDENCIAL 
PÚBLIC 

Data 17/12/2010 

Més d’una sortida 

Recorreguts d’evacuació: 
-< 35m (* 43,7m) en zones previstes per la presència d’ocupants 
que dormen 
- en espais a l’aire lliure sense risc d’incendi (terrasses, 
cobertes...)< 75 m 
- Longitud sense alternativa < longitud màxima admissible en cas 
d’una única sortida 

Més d’una sortida d’edifici - Quan  calgui per l’ocupació de planta o bé per tenir més d’una 
escala descendent o més d’una escala ascendent. 

Locals de risc especial - Recorreguts evacuació  25m   (* 31,2m) 
Desembarcament d’escales a planta 
baixa 

- Ocupació afegida d’escala: Persones 160A 
- En escales protegides: recorregut <15m fins sortida d’edifici (no s’aplica en zona de risc mínim)

3.3. Senyalització i enllumenat d’emergència 

Senyalització 
- SORTIDA: En recintes > 50 m2

- SORTIDA D’EMERGÈNCIA: totes
- RECORREGUTS: davant la sortida de recintes > 100 persones i en tot canvi de direcció. 

Característiques dels senyals  
UNE 23-034 

Visibles amb fallada del 
subministrament d’il·luminació 

normal 

Per fotoluminescència, segons UNE 23-035-4:2003 1:2003, UNE 
23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment segons 

UNE 23035-3:2003 

Enllumenat d’emergència - En tots els recorreguts d’evacuació 
- En tots els recintes d’ocupació > 100 persones 

Senyalització itineraris accessibles

- La senyalització dels mitjans d’evacuació anirà acompanyada del SIA (Símbol Internacional 
d’Accessibilitat per a la mobilitat). 

- Els itineraris que condueixin a una zona de refugi o a un sector d’incendi alternatiu previst per a 
l’evacuació de persones amb discapacitat s’acompanyaran, a més a més, del rètol “ZONA DE 
REFUGI”. 

3.4. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi 

Evacuació

- En edificis amb h>14 m, tota planta (excepte ocupació nul·la) que no disposi de sortida d’edifici 
accessible, caldrà: 

 un pas cap a un sector d’incendi alternatiu mitjançant sortida de planta accessible, o bé 
 una zona de refugi amb: 

- 1 plaça per a usuari amb cadira de rodes per cada 100 ocupants. 
- 1 plaça per a usuari amb mobilitat reduïda per cada 33 ocupants. 

Itineraris accessibles La comunicació entre una zona accessible i una sortida d’edifici, una zona de refugi o un 
sector d’incendi alternatiu s’efectuarà a través d’un itinerari accessible.

4. RECURSOS PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS 

4.1. Detecció i alarma 

Detecció d’incendi 
Per Sc>500m² 

Alarma (3)

4.2. Mitjans d’extinció  

Hidrants exteriors (4)
1 hidrant per Sc compresa entre 2000 m2 i 10000 m2 . 
1 hidrant més per cada 10000 m2 més o fracció.  
Sempre hidrants per h descendent > 28 m o h ascendent > 6 m. 

Extintors Capacitat 
21A-113B

- En cada planta: a 15 m de recorregut,  
- En zones de risc especial (5)

Columna seca Per h > 24 m. 

Boques d’incendi equipades 
- Per Sc > 1000 m2  (BIE-25) 
- Per capacitat d’allotjament > 50 places 
- En zones de RISC ALT per combustibles sòlids (BIE-45) 

Instal·lació automàtica d’extinció 

- Per h > 28 m. 
- Per Sc > 5000m² 
- En cuines amb potència instal·lada  20kW 
- En centres de transformació de RISC ALT 

Control de fums d’incendi En atris d’ocupació i/o sortida per > 500 persones 
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FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis  
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es 
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15 
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer, 
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.

EDIFICIS D’ÚS RESIDENCIAL 
PÚBLIC 

Data 17/12/2010 

Ascensor d’emergència (6) Per h > 28 m. (1 ascensor accessible per cada 1.000 ocupants o fracció)

Senyalització de mitjans manuals p.c.i. 
UNE 23-033-1 Visibles permanentment; característiques com a 3.3 

Notes: 

(1) Considerant l’acció del foc a l’interior del sector excepte en els sectors de risc mínim 
(2) Sector de risc mínim: a) estar destinat exclusivament a circulació i no constitueix sector sota rasant; b) Q 40MJ/m² en el conjunt 
del sector i Q 50 MJ/m² en qualsevol dels recintes continguts en el sector, considerant la càrrega de foc aportada, tan pels elements 
constructius com pel contingut propi de l’activitat; c) estar separat de qualsevol altra zona de l’edifici que no tingui la consideració de 
sector de risc mínim mitjançant elements EI 120 i la comunicació amb aquestes zones es fa a través de vestíbuls d’independència; d) 
tenir resolta l’evacuació, des de tots els punts, mitjançant sortides directes a espai exterior segur 
(3) El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més de les acústiques. 
(4) L’hidrant en via pública ha d’estar a<100m de la façana accessible i pot estar connectat a la xarxa pública d’abastament d’aigua 
(5) Un extintor a l’exterior del local o zona i pròxim a la porta d’accés (pot servir a diversos locals). Dins el local o zona s’instal·laran 
els que calgui per cobrir en recorregut real (inclòs el de l’exterior): a) <15m en risc mig o baix; b) <10m en risc alt 
(6) Les característiques de l’ascensor d’emergència s’inclouen a l’annex SI A de terminologia. 

(*)  Classificació dels locals i zones de risc especial integrats en edificis (s’exclouen els equips situats a la coberta)

RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 
En particular: 
Guarda-robes i custodia d’equipatges S 20 m² 20<S 100 m² S>100 m² 

En general: 
Tallers de manteniment, 
Magatzems d’elements combustibles (mobiliari, teles, neteja, etc.) 
Arxius de documents, dipòsits de llibres, etc.

100<V 200 m3 200<V 400 m3 V>400 m3

Magatzem de residus 5<S 15 m² 15<S 30 m² S>30 m² 

Aparcament de vehicles d’una viv. unif. o bé la S no superi els 100 m² En tot cas ------- ------- 
Cuines segons potència instal·lada (1 kW/litre d’oli) 
Veure condicions particulars de campanes, conductes, filtres i ventiladors 20<P 30 kW 30<P 50 kW P>50 kW 

Bugaderies. Vestuaris de personal. Camerinos (excepte sup.WC)  20<S 100 m² 100<S 200 m² S>200 m² 

Sales de calderes segons potència útil nominal (P) 70<P 200 kW 200<P 600 kW P>600 kW 

Sales de màquines en instal·lacions de clima 
 (segons RITE) En tot cas ------- ------- 

Sales de maquinària frigorífica a base d’amoníac ------- En tot cas ------- 

Sales de maquinària frigorífica a base d’halogenats P 400 kW P>400 kW ------- 

Magatzem per combustible sòlid de calefacció S 3 m² S>3 m² ------- 

Local de comptadors d’electricitat i de quadre generals de distribució En tot cas ------- ------- 

Centre de transformació amb aïllament dielèctric sec o de líquid amb 
punt d’inflamació > 300 oC En tot cas ------- ------- 

Centre de transformació amb dielèctric de punt d’inflamació 300 oC
- per potència instal·lada P total: 
- per potència instal·lada en cada transformador:  

P 2520 kVA 
P 630 kVA 

2520<P 4000 kVA 
630<P 1000 kVA 

P>4000 kVA 
P>1000 kVA 

Sala de màquines d’ascensor En tot cas ------- ------- 

Sala de grups electrògens En tot cas ------- ------- 
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HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 

Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 
“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència 
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la 
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”

MURS

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s)  10-2 10-5<Ks<10-2  10-5 Grau d’impermeabilitat 
(3)

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa 

TERRES 

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s) > 10  10-5 Grau d’impermeabilitat 

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa (4)

FAÇANES 
Zona Pluviomètrica (5) I II III IV V Grau d’impermeabilitat 
Zona eòlica Tot Catalunya és zona eòlica C (7)

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100

Classe d’entorn (6) E0 E1

COBERTES
Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1 

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4
del DB HS 1 respectivament. 

Taula 2

Taula 2

Taula 5

Taula 6

18-761
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HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de 
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”

Espais comuns de l’edifici Interior de l’habitatge 
En funció del sistema de 
recollida municipal   

Previsió de magatzem o espai de 
reserva 

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta  L’edifici disposa d’un magatzem 
de contenidors

Edificis 
d’habitatges 

Contenidors de la brossa al carrer  L’edifici té un espai de reserva

Els habitatges disposen en el seu 
interior d’espais per 
emmagatzemar  les cinc fraccions 
dels residus ordinaris. 

Edificis  
d’altres usos S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2 

18-761
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HABITATGES
(Locals habitables) (1)

Ventilació general (2)   sistema: híbrid, o bé mecànic 

Àmbit: Conjunt de l’habitatge (locals habitables)

 -
CO2 2 

(3)

 -
 

Les dues condicions anteriors es consideren satisfetes establint una ventilació de cabal constant amb els 
valors de la Taula 2.1 (cabals mínims en funció del nombre de dormitoris (D) de l’habitatge).

Taula 2.1 DB HS 3 

(L’  del DB HS 3 determina un escenari de funcionament teòric de l’habitatge  
per tal que es pugui complir l’exigència de forma alternativa als valors de la Taula.)

Ventilació addicional

 -

Àmbit: Cuina Cabal mínim de 50 l/s: Extracció mecànica de bafs i contaminants de la cocció (6)(7) 

Ventilació complementària

Àmbit: Sala d’estar, 
menjador, dormitoris  
i cuina.

Elements:      Finestres o portes exteriors practicables (5)

Superfície practicable  1/20 de la superfície útil de l’estança.

Locals no habitables 

- Magatzem de residus
- Trasters
- Aparcaments

 -  

El sistema de ventilació serà capaç d’establir, almenys, els cabals de la Taula 2.2 mitjançant una ventilació de  
cabal constant o variable(8):

Taula 2.2 DB HS 3 

Locals d’altres tipus  - Cal observar les condicions establertes pel RITE. 

Cabals mínims (4)
Habitatge amb: 

0 - 1 D 2 D  3 D
Admissió d’aire  
des de l’espai 
exterior (5)

Dormitoris - 1 de principal: 8 l/s 8 l/s 8 l/s
- altres dormitoris: - 4 l/s 4 l/s

Sales d’estar i menjadors: 6 l/s 8 l/s 10 l/s
Extracció  
d’aire viciat (6)

Locals humits Mínim per local: 6 l/s 7 l/s 8 l/s
Habitatge Mínim en total: 12 l/s 24 l/s 33 l/s

MAGATZEM DE RESIDUS TRASTERS APARCAMENTS
(9)

Cabal mínim: 10 l/s m2 0,7 l/s m2 120 l/s plaça

Sistema de 
ventilació: (5)(6)

Natural, Híbrid, o bé 
Mecànic

Natural, Híbrid, o bé 
Mecànic

Natural, o bé 
Mecànic 

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR
Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior 

Ref. del projecte:

I. VENTILACIÓ:

II. EVACUACIÓ DELS PRODUCTES DE LA COMBUSTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES, exigències:

(10) 
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notes:

(1) Es consideren locals habitables: habitacions i estances (dormitoris, menjadors, biblioteques, sales d’estar, etc.), cuines, cambres 
higièniques, passadissos i distribuïdors interiors.

(2) Sistema de ventilació general: l’aire circularà des dels locals secs (obertures d’admissió) als humits (obertures d’extracció).
(3) 
(4) Criteris per a l’aplicació de la Taula 2.1: 

Locals secs: p.e: dormitoris, sales d’estar i menjadors. 
 - Per als locals no recollits a la Taula amb usos semblants a sales d’estar i menjadors (p.e: sala de jocs, despatxos...), els cabals 

de ventilació s’assimilaran als de sales d’estar i menjadors.
 - Als locals secs destinats a varis usos se’ls aplicarà el cabal corresponent a l’ús pel qual resulti un major cabal de ventilació.

Locals humits: p.e: cambres higièniques i cuines.
 -  Quan en un mateix local es donin usos propis de local sec i humit, cada zona haurà de dotar-se amb el seu cabal corresponent.

Pel que fa als valors de cabals d’admissió i extracció, es recorda, que una vegada assignats els valors mínims de la Taula caldrà ajustar-
los per tal de garantir l’equilibri de cabals.

(5)  

 -

(6) L’expulsió de l’aire viciat 
 -

qualsevol obstacle que estigui a una distància entre 2 i 10 m de l’expulsió i/o 1,3 vegades l’altura de qualsevol obstacle que estigui a 

 -
de qualsevol punt on hi puguin haver persones de forma habitual. 

(7) 
D.141/2012 Condicions 

(8) La ventilació de cabal variable estarà controlada mitjançant detectors de presència, detectors de contaminants, programació temporal o 
un altre tipus de sistema.

(9) Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de 
ventilació.

(10) 
Reglament de combustibles gasosos (RD. 919/2006) i algunes Ordenances municipals.



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

Ref. del projecte: 

C
od

i T
èc

ni
c 

de
 l’

Ed
ifi

ca
ci

ó 
R

D
 3

14
/2

00
6 

, R
D

 1
37

1/
20

07
 i 

le
s 

se
ve

s 
co

rre
cc

io
ns

  d
’e

rra
de

s 
(B

O
Es

 2
0/

12
/2

00
7 

i 2
5/

1/
20

08
)  

 O
fic

in
a 

C
on

su
lto

ra
 T

èc
ni

ca
   

·  
 C

ol
·le

gi
 d

’A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

C
at

al
un

ya
   

 v
.3

   
 a

br
il 

20
08

 

HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Exigències bàsiques  HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que 
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que 
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”

Qualitat de l’aigua  L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà.  
 Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat 
amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir la vida 
útil de la instal·lació.  

 El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens 
patògens. 

Sistemes antiretorn:  Se’n  disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran 
discontinuïtats entre: 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions 
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació 
 Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i 
equips de la instal·lació 

Protecció contra retorns  

Buidat de la  xarxa:  Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que  els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat 

Cabals 
instantanis mínims: 

Aigua Freda 
q  0,04l/s  urinaris amb cisterna 
q  0,05l/s  “pileta” de rentamans 
q  0,10l/s  rentamans, bidet, inodor 
q  0,15l/s  urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada 
q  0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 

domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador 
q  0,25l/s  rentavaixelles industrial (20 serveis)  
q  0,30l/s  banyera  1,40m, aigüera no domèstica 
q  0,60l/s  rentadora industrial (8kg) 

Aigua Calenta (ACS) 
q  0,03l/s    “pileta de rentamans 
q  0,065l/s  rentamans, bidet 
q  0,10l/s    dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, 

aixeta aïllada 
q  0,15l/s    banyera < 1,40m rentadora domèstica  
q  0,20l/s    banyera  1,40m, aigüera no domèstica, 

rentavaixelles industrial (20 serveis) 
q  0,40l/s    rentadora industrial (8kg) 

Pressió:  Pressió mínima:   Aixetes, en general   P 100kPa 
  Escalfadors i fluxors P 150kPa 

 Pressió màxima:   Qualsevol punt de consum P 500kPa 

Condicions mínimes  
de subministrament  
als punts de consum 

Temperatura d’ACS:  Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge) 

Dimensions dels locals  Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que 
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per 
poder realitzar-lo correctament. 
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats) 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment 

Accessibilitat de la 
instal·lació 

 Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les 
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres. 
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars) 

SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 

Identificació  Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els 
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin 
aigua no apta per al consum.

Comptatge  Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a 
cada unitat de consum individualitzable.

Xarxa de retorn d’ACS  La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del 
punt de producció  fins al punt de consum més allunyat la longitud 
de la canonada sigui > 15m  

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a 
considerar 

Dispositius d’estalvi 
d’aigua 

 A les cambres humides dels edificis o zones de pública 
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors 
en disposaran. 

18-761
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 HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.
 

 Objecte  La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació 
d’altre tipus de residus.  

 S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.  

Ventilació  Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 

Traçat  El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior. 

Dimensionat  Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment  Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i 
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran arquetes o registres. 

18-761







L imitació del consum HE 0 Projecte bàs ic

hab itatge i a l tres usos
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Re ferènc ia de pro jecte :

DADES

T ipus d ’ in te rvenc ió : Obra nova Ampl i ac ió d ’ed i f ic i ex is tent

Ús de l ’ed i f ic i : Hab i tatges Sup. Útil = m2

A l t re ús :

Zona c l imàt ica h ive rn : A B C D E

EX IGÈNCIA

Ed if ic i s d ’ús hab ita tge

El consum energètic d’energia primària no renovable de l’edifici o de la part ampliada no ha de superar el
valor límit Cep,lim en funció de la zona climàtica

C l ima Consum energè t ic d ’energ ia pr imàr ia , Cep

A Cep
S

1000
40 kW h/m2 any

B Cep
S

1000
45 kW h/m2 any

C Cep
S

1500
50 kW h/m2 any

D Cep
S

3000
60 kW h/m2 any

E Cep
S

4000
70 kW h/m2 any

Ed if ic i s d ’ús d i ferent a l d ’hab i ta tge

La qualificació energètica per a l’indicador “consum energètic d’energia primària no renovable” de l’edifici o la
part ampliada ha de ser d’una eficiència igual o superior a la classe B, d’acord al procediment bàsic per a la
certificació d’eficiència energètica dels edificis.

18-761

residencia avis



L imitació de la demanda energètica HE 1 Projecte bàs ic

Obra nova i ampl iac ió
ús hab ita tge o ass imi lab le

(1) Superfície útil dels espais habitables de l’edifici 1/1

©
2
0
1
4

O
fic
in
a
Co

ns
ul
to
ra

Tè
cn
ic
a

Co
ll
eg
id
'A
rq
ui
te
ct
es

de
Ca

ta
lu
ny
a

m
ai
g
20

14

Re ferènc ia de pro jecte :

DADES

T ipus d ’ in te rvenc ió : Ob ra nova Intervenció en edificis existents: Amp l i a c i ó

Ús de l ’ed i f ic i : Sup. Útil (1) = m2

C l ima h ive rn : A B C D E Cl ima est iu : 1 2 3 4

EX IGÈNCIES

L im itac ió de la demanda energè t ica

La demanda energètica de calefacció, Dcal, i refrigeració, Dref, de l’edifici o part ampliada no ha de superar el valor límit

Calefacc ió ( kW h/m2 any) Refr ige rac ió ( kW h/m2 any)

clima hivern valor límit (Dcal, lim) clima estiu valor límit (Dref, lim)

A 15 kW h/m2 any 1 15 kW h/m2 any

B 15 kW h/m2 any 2 15 kW h/m2 any

C
S

1000
20 kW h/m2 any 3 15 kW h/m2 any

D
S

200027 kW h/m2 any 4 20 kW h/m2 any

E S
3000

40 kW h/m2 any

L im itac ió de descompensac ions

Es limitarà la transmitància tèrmica i permeabilitat a l’aire de les obertures i la transmitància tèrmica de les zones
opaques de l’envolvent tèrmica de l’edifici:

Transmitància tèrmica màxima, W/m2 K
Zona c l imàt ica d ’h ive rn

A B C D E

Tancaments en contac te amb l ’ exte r ior :
Murs i elements en contacte amb el terreny 1,25 1,00 0,75 0,60 0,55

Cobertes i terres en contacte amb l’aire 0,80 0,65 0,50 0,40 0,35

Obertures i lluernes 5,70 4,20 3,10 2,70 2,50

Par t i c ions inte r iors entre un ita ts d ’ús d i ferents :

horitzontals / verticals i mitgeres 1,25 1,10 0,95 0,85 0,70

Par t i c ions inte r iors entre un ita ts de l mate ix ús :

horitzontals 1,80 1,55 1,35 1,20 1,00

verticals 1,40 1,20 1,20 1,20 1,00

Permeabilitat a l’aire,m3/h m2

Obertures < 50 < 50 < 27 < 27 < 27

L im itac ió de condensac ions
En el cas en que es produeixin condensacions intersticials en l’envolvent tèrmica de l’edifici, aquestes seran tals que no produeixin
una reducció significativa en les seves prestacions tèrmiques o suposin un risc de degradació o pèrdua de la seva vida útil. A més, la
màxima condensació acumulada en cada període anual no serà superior a la quantitat d’evaporació possible en el mateix període.

59,00

60,90

18-761

residència avis (ús residencial privat)



Ef i c iènc ia energètica de les insta l lac ions d' i l luminac ió HE 3 Projecte bàs ic
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Edifici de nova construcció

Intervenció en edificis existents

canvi d'ús característic de l'edifici

canvis d'activitat en una zona de l'edifici que
impliqui un valor més baix del VEEI límit, respecte al
de l'activitat inicial

adequació de la instal lació d'aquesta zona

intervencions en edificis amb una superfície útil
total final > 1.000m2 (incloses les parts ampliades, si
s'escau), en la que es renovi més del 25% de la
superfície il luminada

d’aplicació en l’àmbit del projecte

altres intervencions en les que es renovi o ampliï
una part de la instal lació:

s'adequarà la part de la instal lació renovada o ampliada per tal de que es
compleixin els valors de VEEI límit en funció de l'activitat

quan la renovació afecti a zones de l'edifici per a les que s'estableixi la
obligatorietat de sistemes de control o regulació, se'n disposarà.

EX IGÈNCIES

VEEI va lor d ’e f ic iènc ia energèt ica de la insta l l ac ió (W/m2)
Es garantiran els valors límits fixats a continuació en funció de l’ús de cada zona:
(el valor inclou la il luminació general i la d’accent, exclou la d’il luminació d’aparadors i zones d’exposició)

administratiu en general

3
estacions de transport (6)

5andanes d’estacions de transport supermercats, hipermercats i grans magatzems
pavellons d’exposicions o fires biblioteques, museus i galeries d’art
sales de diagnòstic (1)

3,5 6
aules i laboratoris (2)

zones comunes en edificis residencials
centres comercials (s’exclou les botigues) (7)

habitacions d’hospital (3)

4

hosteleria i restauració (8)

8
recintes interiors no descrits en aquest llistat religiós en general
zones comunes (4) sales d’actes, auditoris i sales d’ús múltiple i convencions; sales

d’oci o espectacle, sales de reunions i sales de conferències (9)
magatzems, arxius, sales tècniques i cuines
aparcaments botigues i petit comerç
espais esportius (5) habitacions d’hotels, hostals, etc. 10

locals amb nivell d’il luminació > 600 lux 2,5

Potènc ia ins ta l lada a l ’ed i f i c i (W/m2)
En funció de l’ús de l’edifici, la potència instal lada en il luminació (làmpares + equips auxiliars) no superarà els següents valors:

comercial

15

aparcament 5 restauració 18
docent administratiu

12
altres 10

hospitalari residencial públic edificis amb nivell d’il luminació >600 lux 25
auditoris, teatres, cinemes

S i stemes de cont ro l i regu lac ió
Per a cada zona es disposarà de:

un sistema d’encesa i apagada manual, a manca d’un altre sistema de control (no s’accepta com a únic sistema de control l’encesa i
apagada des del quadre elèctric)
un sistema d’encesa per horari centralitzat a cada quadre elèctric

Per a zones d’ús esporàdic:
el control d’encesa i apagada s’haurà de fer per sistema de control de presència temporitzat, o bé polsador temporitzat

Per a zones amb aprofitament de la llum natural (**) :
s’instal laran sistemes que regulin el nivell d’il luminació en funció de l’aportació de llum natural:

en les lluminàries situades sota una lluerna
en les lluminàries d’habitacions de menys de 6m de profunditat
en les dues primeres línies paral leles de lluminàries situades a una distància < 5m de la finestra

(*) S’exclouen de l’àmbit d’aplicació general: interiors dels habitatges; construccions provisionals amb un període d’utilització previst 2
anys; edificis industrials, de la defensa i agrícoles o parts dels mateixos; edificis aïllats amb sup. útil total <50m2; edificis històrics
protegits; enllumenats d’emergència

(**) D’aplicació en zones amb tancaments de vidre a l’exterior o a patis/atris i on es donin unes determinades relacions entre l’edifici
projectat, l’obstacle exterior, la superfície vidrada d’entrada de llum i les superfícies interiors del local (veure DB HE 3 art. 2.3b).

S’exclouen de l’aplicació d’aquest punt (aprofitament de la llum natural): zones comunes d’edificis no residencials; habitacions
d’hospital; habitacions d’hotels, hostals, etc.; botigues i petit comerç

Re ferènc ia de pro jecte :

TIPUS D’ INTERVENCIÓ ( * )

1/2

ampliació residència d'avis. Navàs



Ef i c iènc ia energètica de les insta l lac ions d' i l luminac ió HE 3 Projecte bàs ic
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Notes

(1) Inclou la instal lació d’il luminació general de sales tals com sales d’examen general, sales d’emergència, sales d’escàner i radiologia,
sales d’examen ocular i auditiu i sales de tractament. Queden exclosos locals tals com sales d’operació, quiròfans, unitats de cures
intensives, dentista, sales de descontaminació, sales d’autòpsies i mortuoris i altres sales que, per la seva activitat, es puguin considerar
com a sales especials.

(2) Inclou la instal lació d’il luminació de l’aula i les pissarres de les aules d’ensenyament, aules de pràctica d’ordinador, música, laboratoris
de llenguatge, aules de dibuix tècnic, aules de pràctiques i laboratoris, manualitats, tallers d’ensenyament i aules d’art, aules de
preparació i tallers, aules comuns d’estudi i aules de reunió, aules de classes nocturnes i educació d’adults, sales de lectura, llars
d’infants, sales de joc de llars d’infants i sala de manualitats.

(3) Inclou la instal lació d’il luminació interior de l’habitació i el bany, formada per la il luminació general, il luminació de lectura i
il luminació per a exàmens simples.

(4) Espais utilitzats per qualsevol persona o usuari tals com rebedors, vestíbuls, passadissos, escales, espais de trànsit de persones, lavabos
públics, etc.

(5) Inclou les instal lacions d’il luminació del terreny de joc i de les grades d’espais esportius, tant per a activitats d’entrenament com de
competició, però no inclou les instal lacions d’il luminació necessàries per a les retransmissions televisades. Les grades seran assimilables
a zones comunes.

(6) Espais destinats al trànsit de viatgers tals com rebedors de terminals, sales d’arribades i sortides de passatgers, sales de recollida
d’equipatges, àrees de connexió, d’ascensors, “áreas de mostradores de taquillas”, facturació i informació, àrees d’espera, sales de
consigna, etc.

(7) Inclou la instal lació d’il luminació general i il luminació d’accent del rebedor, recepció, passadissos, escales, vestuaris i lavabos dels
centres comercials.

(8) Inclou els espais destinats a les activitats pròpies dels serveis al públic tals com rebedor, recepció, restaurant, bar, menjador, auto servei
o buffet, passadissos, escales, vestuaris, serveis, lavabos, etc.

(9) Inclou la instal lació d’il luminació general i il luminació d’accent. En el cas de cinemes, teatres, sales de concerts, etc. s’exclou la
il luminació amb finalitats d’espectacle, incloent la representació i l’escenari.
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AMPLIACIÓ DE RESIDÈNCIA, INCORPORACIÓ D’ASCENSOR I BANYS ADAPTATS –RESIDÈNCIA AVIS DE NAVÀS –AJUNTAMENT DE NAVÀS MAIG 2018 

4 EXPRESSIÓ DEL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL: 

4.1 EXPRESSIÓ DEL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL I CONTRACTE 

 

El pressupost d’execució material per a les obres:     213.498,27 euros 

(dos-cents tretze mil quatre-cents norantanta-vuit amb vint-i-set) 

      

El pressupost de contracta pel coneixement de l'administració:   307.416,17 euros.  

(tres-cents set mil quatre-cents setze amb disset). 
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4.2 RESUM DEL PRESSUPOST PER CAPÍTOLS 

 

 

 

 

El/s Promotor/s L’Arquitecte  

  

   

AJUNTAMENT DE NAVÀS XAVIER PONS CAMPS, ARQUITECTE 
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Model Normalitzat de l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició 
 
1. DADES COMPLEMENTÀRIES A L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ 

1.a Dades del projecte  

Municipi de procedència Núm. visat 
NAVAS t 
Adreça  Número Pis / Porta 
CARRER CASTELLADRAL             
Codi postal Població 
8670 NAVAS 

1.b Dades del productor del residu (Titular de la llicència d’obres) 

Nom o Raó Social: DNI/NIF 
AJUNTAMENT DE NAVAS       
Adreça  Número Pis / Porta 
AJUNTAMENT  8       
Codi postal Població 
08670 NAVÀS 

 
2. CONTINGUT DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ D’ACORD 
AMB LA LEGISLACIÓ VIGENT 
Aplicable a) L’estudi de gestió de residus de construcció i demolició, a incloure en el projecte 

d’execució de l’obra, ha de contenir, com a mínim: 
Localització* 

(pàgina de l’estudi) 
 1r  L’estimació de la quantitat de residus de construcció i demolició generats per tipologia i 

fases d’obra i codificats d’acord amb la Llista europea de residus. 
 

1 
 

 T m3 

 
Quantitat de residus petris. 

99 
58 
 

 
 

Suma dels residus no petris. 
 

166 
120 

 
 

  
2n  Les mesures de prevenció de residus a l’obra objecte del projecte. 
minimització, emmegatzematge reutilització 
 

2 

3r  Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a què s’han de destinar els residus 
que es generen en l’obra. 
Separació de residus, fusta, formigó,maons teules i ceràmics  embalatges cartró, 
embalatges plàstic, orgànics(terra vegetal) , vidre  
 

2 

4t  Les mesures per a la separació dels residus en obra. 
disposició de contenidorsper a emmagatzematge en funció de l'origen del residuo, control per 
part del cap d'obra del correcte destí del residuo 
 

2 
 

5è  Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, el maneig, la separació 
i, si s’escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dins de l’obra.  
Es disposaran  els contenidors dins d el'àmit de l'obra  
 

4 
 

6è  Les prescripcions del plec de condicions tècniques particulars de projecte en relació a 
totes les operacions de gestió. 
5-transport de  terres 
subsistema enderrocs 
 

5 
 

7è  Una valoració del cost previst de la gestió dels residus. 
6 
 

 Cost previst de la gestió de residus. 2915€  
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 b) En obres de demolició, rehabilitació, reparació o reforma, l’estudi també ha 
d’incloure:  

- Un inventari dels residus perillosos que es generen. Aquest inventari s’ha d’incloure a 
l’apartat corresponent a l’estimació de la quantitat de residus de construcció i demolició 
generats, i per tant,  codificats d’acord amb la Llista europea de residus. 
 0 

   T m3  
 Suma dels residus especials. 0 

 
0 
 

 

   
 En el cas d’obres d’edificació, quan es presenti un projecte bàsic per a l’obtenció de la 

llicència urbanística, l’esmentat projecte ha de contenir, almenys, els documents 
referits en els números 1r,2n,3r, 4t i 7è de la lletra a) i en la lletra b) 

      

Observacions: 
      
 
 
 
*Caldrà determinar la pàgina de l’Estudi de gestió de residus de construcció i demolició on se li dona compliment. 
 
3. FORMAT DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

El format de l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició es podrà fer d’acord amb la “Guia per a la redacció de l'Estudi de 
Gestió v.1.0”., que es pot descarregar des de la seu electrònica d’aquesta entitat http://www.arc.cat), o bé, a criteri del redactor, 
sempre i quan contingui de manera diferenciada els apartats estipulats per la legislació vigent per tal de facilitar-ne la seva verificació. 
 
 

4. Annex. Estudi de gestió de residus de construcció i demolició 

A continuació, com Annex, s’adjunta l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició del Projecte Executiu. 

 
5. DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL PRODUCTOR DEL RESIDU (TITULAR DE LA LLICÈNCIA 
D’OBRES): 
D’acord amb el que estableix el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGOC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 
 
DECLARO:  
 

1. Que  sóc coneixedor i es donarà compliment, a les determinacions establertes a l’article 23 del Text refós de la Llei 
reguladora dels residus, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, així com a les disposicions específiques o 
complementàries que regulin els residus de la construcció i demolició. 

2. Que adjunto en el projecte d’execució de l’obra, un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, d’acord amb allò 
establert a l’article 4 del Reial Decret 105/2008.  

3. Que l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició, dona compliment a l’article 17.4 de la Llei 8/2008, de 10 de juliol, 
pel que fa a la no consideració de residus destinats a la deposició controlada. 

4. Que em faré càrrec de l’import de la fiança dels costos previstos de gestió dels residus, en el moment d’obtenir la llicència 
d’obres i que garantiré que els residus de la construcció i demolició generats seran gestionats d’acord amb la normativa 
vigent. 

5. Que disposaré cada any natural i mantindré durant els cincs anys següents, de la documentació que acrediti que els residus 
de construcció i demolició realment produïts en l’obra, han estat gestionats, si s’escau, en obra o lliurats a una instal·lació de 
valorització o d’eliminació per al seu tractament per un gestor de residus autoritzat. En cas d’utilitzar els residus generats en 
la mateixa obra, aquests hauran de complir els requisits tècnics i legals per a l’ús que es destinin, i caldrà que sigui aprovat i 
degudament documentat per la direcció facultativa. En el cas particular que es prevegi la reutilització de terres extretes de 
l’obra, donaré compliment a l’acreditació que determini la llicència d’obres, mitjançant els serveis tècnics de l’ajuntament o 
mitjançant empreses acreditades externes.  

6. Que  donaré compliment, a les determinacions establertes en l’article 7.2 del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel que es 
regula l’adopció de criteris ambientals i d’Ecoeficiència dels edificis, i per tant, donaré prioritat a la via de valorització, en la 
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identificació dels gestors dels residus autoritzats.  
 
 

6. Signatura 

 
 
Data  0 

 
d maig 

 
de 2018 

 
Signatura de la persona que presenta el document 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades que consigneu 
en aquest document constaran en un fitxer titularitat de l’Agència de Residus de Catalunya, amb domicili al C/ Doctor Roux, núm. 80, 08017-Barcelona.  
 
Presteu el consentiment per al tractament de les vostres dades en els termes aquí exposats. L’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició es pot dur a terme en els termes legals establerts, mitjançant comunicació a l’Agència de Residus de Catalunya. 
 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0.00 0.00

grava i sorra solta 0.00 0.00
argiles 0.00 0.00

terra vegetal 98.60 58.00
pedraplè 99.00 55.00

terres contaminades 170503 0.00 0.00
altres 0.00 0.00

totals d'excavació 197.60 t 113.00 m3

SI SI

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0.542 1.084 0.512 1.024

formigó 170101 0.084 0.168 0.062 0.124

petris 170107 0.052 0.104 0.082 0.164

metalls 170407 0.004 0.008 0.001 0.002

fustes 170201 0.023 0.046 0.066 0.133

vidre 170202 0.001 0.001 0.004 0.008

plàstics 170203 0.004 0.008 0.004 0.008

guixos 170802 0.027 0.000 0.004 0.000

betums 170302 0.009 0.000 0.001 0.000

fibrociment 170605 0.010 0.008 0.018 0.016

definir altres: - 0.000 - 0.000

altre material 1 0.000 0.000 0.000 0.000

altre material 2 0.000 0.000 0.000 0.000

0.7556 1.43 t 0.7544 1.48 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/2 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0.0500 9.9352 0.0896 10.3615

obra de fàbrica 170102 0.0150 4.2378 0.0407 4.7082
formigó 170101 0.0320 4.2182 0.0261 3.0135

petris 170107 0.0020 0.9092 0.0118 1.3650
guixos 170802 0.0039 0.4543 0.0097 1.1244
altres 0.0010 0.1157 0.0013 0.1504

   embalatges 0.0380 0.4936 0.0285 3.3004
fustes 170201 0.0285 0.1396 0.0045 0.5206

plàstics 170203 0.0061 0.1828 0.0104 1.1973
paper i cartró 170904 0.0030 0.0960 0.0119 1.3743

metalls 170407 0.0004 0.0752 0.0018 0.2082

totals de construcció 10.43 t 13.66 m3

- altres

-
-
-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

ampliació residència d'avis

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra altra obra

-

especificar
especificar -

-

és residu:

Comarca : Bages

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

carrer Castelladral
Navàs

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                             

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Terres contaminades
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si
si
si
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0.00 t 0.00 m3

0.00 t 0.00 m3

0.00 t 0.00 m3

                    altres : 0.00 t 0.00 m3

Total d'elements reutilitzables 0.00 t 0.00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0.0
grava i sorra solta 0.0
argiles 0.0
terra vegetal 69.6
pedraplé 66.0
altres 0.0
terres contaminades 0.0
Total 135.6

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 4.39
Maons, teules i ceràmics 40 5.32
Metalls 2 0.08
Fusta 1 0.19
Vidres 1 0.00
Plàstics 0.50 0.10
Paper i cartró 0.50 0.10
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no si
Contenidor per Fustes no si
Contenidor per Plàstics no si

No especials Contenidor per Vidre no si
Contenidor per Paper i cartró no si
Contenidor per Guixos i altres no especials no si

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

minimització

Enderroc, Rehabilitació, 
AmpliacióESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

66.00
0.00
0.00

0.00
10.00

                    fusta en bigues reutilitzables

volum aparent (m3)
0.00

49.60

no no especial
no no especial

no inert
no no especial

no inert
tipus de residucal separar

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

4.-

R.D. 105/2008

0.00
0.00

no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial

0.00

10.00

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats que segueixen

10.00

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES
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115.6010.00

0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00
0.00



-

-

si

tipus de residu
residu 1

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12.00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5.00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4.00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15.00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5.00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70.00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12.00 €/m3 5.00 €/m3 5.00 €/m3 70.00 €/m3

Terres 115.60

Terres contaminades 0.00 0.00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4.00 €/m3 15.00 €/m3

Formigó 4.24 -

Maons i ceràmics 7.74 -

Petris barrejats 2.06 30.96

Metalls 0.28 -

Fusta 0.88 -

Vidres 0.01 -

Plàstics 1.63 -

Paper i cartró 1.86 -

Guixos i no especials 1.72 -

Altres 0.00 -

Perillosos Especials 0.02

20.44 31.83
Elements Auxiliars

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros0.00

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

220.50 780.03 1,114.86

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

GESTORA RUNES BAES PEDRERA BUSQUETS E 621 99

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

19.53 8.14 6.51

6.88

22.26

3499.46 578.00

9.28 7.42

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

El volum dels residus és de : 136.04

El pressupost de la gestió de residus és de :

0.26

3.40

92.86

-

0.86

runa neta

1.42 1.13

38.69 30.95

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

2,147.22

20.65 8.60

10.58 4.41 3.53

0.13
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100.00

16.94

0.04

- -

- 10.32

PRESSUPOST 

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

50.83 21.18

1041.44

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins
el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Classificació      

0.00



unitats -

unitats -

unitats 1

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats 1 unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-
-
-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat 

per la Propietat.
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T 163.60 T
T 11.86 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 197 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 68 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0.00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 2167.00

PES TOTAL DELS RESIDUS

11.86Total construcció i enderroc (tones)

euros/T 748.00

265.0
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

197.60

2,915.00Total dipòsit ***

***Dipòsit mínim 150€

Previsió inicial de l'Estudi
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“Els edificis disposaran d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a 
proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants, regulant el rendiment de les 
mateixes i dels seus equips.  
Aquesta exigència es desenvolupa en el vigent Reglament d’Instal·lacions 
tèrmiques, RITE, i la seva aplicació quedarà definida en el projecte de l’edifici”.

  “Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir 
i utilitzar de manera que es compleixin les exigències de benestar i higiene, 
eficiència i seguretat que estableix el RITE i de qualsevol altra reglamentació o 
normativa que pugui ésser d’aplicació a la instal·lació projectada”. 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que 
s’obtingui una qualitat tèrmica de l’ambient, una qualitat de l’aire interior i una qualitat de la dotació d’aigua 
calenta sanitària que siguin acceptables per als usuaris de l’edifici sense que es produeixi 
menyscabament de la qualitat acústica de l’ambient, complint els requisits següents:

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir els paràmetres que defineixen 
l’ambient tèrmic dins d’un interval de valors determinats a fi de mantenir unes 
condicions ambientals confortables per als usuaris dels edificis.” 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir una qualitat de l’aire interior 
acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els contaminants 
que es produeixin de forma habitual durant l’ús habitual dels mateixos, aportant 
un cabal suficient d’aire exterior i garantint l’extracció i expulsió de l’aire viciat.” 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una dotació d’aigua calenta 
sanitària, en condicions adequades, per a la higiene de les persones.”

“En condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties produïdes pel 
soroll i les vibracions de les instal·lacions tèrmiques estarà limitat.”

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es 
redueixi el consum d’energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i, com a conseqüència, de les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de 
sistemes eficients energèticament, de sistemes que permetin la recuperació d’energia i la utilització 
d’energies renovables i de les energies residuals, complint els requisits següents:

“Els equips de generació de calor i fred, així com els destinats al moviment i 
transport de fluids, es seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves 
prestacions, en qualsevol condició de funcionament, estiguin el més a prop 
possible al seu règim de rendiment màxim.” 

“Els equips i les conduccions de les instal·lacions tèrmiques han de quedar aïllats 
tèrmicament, per aconseguir que els fluids portadors arribin a les unitats 
terminals amb temperatures pròximes a les de sortida dels equips de generació .”

“Les instal·lacions estaran dotades dels sistemes de regulació i control necessaris 
perquè es puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals 
climatitzats, ajustant, al mateix temps, els consums d’energia a les variacions 
de la demanda tèrmica, així com interrompre el servei.””

“Les instal·lacions tèrmiques han d’estar equipades amb sistemes de 
comptabilització perquè l’usuari conegui el seu consum d’energia, i per 
permetre el repartiment de despeses d’explotació en funció del consum, entre 
diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de diferents usuaris.” 

“Les instal·lacions tèrmiques incorporaran subsistemes que permetin l’estalvi, la 
recuperació d’energia i l’aprofitament d’energies residuals.”

“Les instal·lacions tèrmiques aprofitaran les energies renovables disponibles, 
amb l’objectiu de cobrir amb elles una part de les necessitats de l’edifici.” 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es 
previngui i es redueixi a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys 
i perjudicis a les persones, flora, fauna, bens o el medi ambient, així com d’altres fets susceptibles de 
produir en els usuaris molèsties i malalties.”
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✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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✔

✔

✔



Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques. 3
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NOTES

(1)   A efectes del RITE, el seu Annex de Terminologia diferencia els següents usos (que condicionen les sales de calderes): 
Hospitals, residències d’avis, col·legis i centres d’ensenyament infantil, primària, secundari i similars, etc. 

Teatres, cinemes, sales d’exposicions, biblioteques, museus, sales d’espectacles i activitats 
recreatives, locals de culte, estacions de transport, centres d’ensenyament universitari, i similars.

(2) El CTE DB HE 2 remet al RITE vigent per donar compliment a l’exigència de rendiment energètic de les instal·lacions tèrmiques. Per tant, 
per determinar si en les intervencions en edificis existents cal complimentar el RITE, caldrà revisar conjuntament l’àmbit d’aplicació del 
RITE (art. 2 Part I) i del CTE (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE). Podeu consultar el document “Àmbit d’aplicació del CTE”. 
En l’àmbit del CTE, s’entén per , intervencions generals que tinguin per objecte l’adequació funcional, estructural 
o la modificació del nombre o superfície dels habitatges. 

(3) A partir de l’àmbit d’aplicació general del CTE, en algunes intervencions en edificis existents s’haurà d’incorporar un sistema solar de 
producció d’ACS:  per exemple, en rehabilitació d’edificis en els que existeixi una demanda d’ACS  50 litres a Tª 60 ºC .  

(4) L’àmbit del CTE inclou també el canvi d’ús de l’establiment.   

(5)  procés que controla temperatura, humitat relativa i qualitat de l’aire dels espais. 

(6) procés que controla temperatura de l’aire dels espais amb càrrega negativa (escalfa). 

(7) procés que controla temperatura de l’aire dels espais amb càrrega positiva (refreda). 

(8)  procés que renova l’aire dels locals. Qualsevol edifici o local en l’àmbit del CTE, ha de disposar d’un sistema de ventilació per 
garantir la qualitat de l’aire interior, segons l’exigència bàsica HS 3. En el cas d’edificis d’habitatges es pot garantir aplicant el Document 
bàsic DB HS3. Podeu consultar la “Guia de procediment de predimensionament dels sistemes de ventilació. Aplicació pràctica a un edifici 
d’habitatges”. En la resta de casos, aplicant el RITE IT 1.1.4.2 “Exigència de qualitat de l’aire interior”. 

(9) Quan es preveu una instal·lació d’aigua calenta sanitària, segons l’àmbit del CTE DB HE 4, cal garantir una contribució solar mínima per 
a la producció d’aigua calenta sanitària (si la demanda és  50 l/dia a 60ºC ) i per a l’escalfament de l’aigua de piscines climatitzades. 

(10) Altres: per exemple, equips de producció d’ACS com els termos elèctrics, escalfadors acumuladors, escalfadors instantanis, etc. 

(11) A efectes de determinar la documentació tècnica de disseny requerida, quan en un mateix edifici existeixin 
(inclòs els generadors que només produeixin Aigua Calenta Sanitària (ACS), com ara, escalfadors instantanis, 

escalfadors acumuladors i termos elèctrics) la , P, s’obtindrà com a
 tèrmiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred necessaris per a cobrir el servei, sense considerar 

en aquesta suma la instal·lació solar tèrmica.

    

   *   No cal sumar la potència de dos sistemes diferents si no hi ha possibilitat de que funcionin simultàniament. La potència a efectes de documentació, 
serà la més gran de les dues. 

   * 

Els tipus habituals (100-200 l) tenen una Potència, P entre 1,5 kW i 2 kW

Potència,P, entre 24 i 35 kW (corresponen a cabals de 0,2 l/s i 0,3 l/s, respectivament) 

Es dimensionen per a la producció instantània d’ACS i tenen una Potència P, entre 24 i 35 kW

El rati de refrigeració es troba entre 100-150 W/m2. Considerant les zones climàtiques de 
Catalunya, un habitatge de 100 m2, tindria una Potència de generació de fred entre 10 i 15 kW

El rati de fred és igual al cas anterior. 
El rati de calor es pot estimar entre 70-120 W/m2.

(12) A efectes de determinar la documentació tècnica, serà:
a) , o bé
b) la que resulta de multiplicar si no existeix equip 

d’energia de recolzament o si es tracta d’una reforma de la instal·lació tèrmica que només incorpora energia solar:  
    

(13) Podeu consultar els documents OCT “Predimensionament de les instal·lacions d’ACS amb energia solar tèrmica” (www.coac.net/oct/...)

(14) Classificació de les instal·lacions tèrmiques i procés de tramitació segons Instrucció 4/2008 de la Secretaria d’Indústria i Empresa de la 
Generalitat de Catalunya. (www.gencat.net/oge). Podeu consultar el document OCT resum “Instal·lacions tèrmiques: Procediment 
administratiu a Catalunya”

(15)  (article 16 del RITE, RD 1027/2007): 
Es desenvoluparà en forma d’un o varis projectes específics, o integrat en el projecte general de l’edifici. Quan els autors dels projectes específics fossin 
diferents que l’autor del projecte general, hauran d’actuar coordinadament amb aquest. El projecte de la instal·lació ha d’estar visat.  
El projecte , amb el 
detall suficient perquè  es pugui valorar i interpretar inequívocament durant la seva execució.  
En el projecte s’inclourà la següent informació: 

a) de benestar tèrmic i higiene, eficiència i seguretat del RITE i la 
resta de normativa aplicable.  

b) Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els  que conformen la instal·lació projectada, així com les seves 
condicions de subministrament i execució, les garanties de qualitat i el control de recepció en obra que s’hagi de realitzar.  

c) Les  a efectuar per realitzar el control de l’execució de la instal·lació i el control de la instal·lació terminada.  
d) Les  d’acord amb les característiques específiques de la instal·lació, mitjançant l’elaboració d’un “Manual 

d’ús i manteniment” que contindrà les instruccions de seguretat, utilització i maniobra, així com els programes de funcionament, manteniment 
preventiu i gestió energètica de la instal·lació projectada, d’acord amb la IT 3.  
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Conformitat amb el CTE dels 
productes, equips i materials

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de 
conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel 
Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació. 
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de productes, equips i 
sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees. 

Control de recepció a l’obra de 
productes, equips i sistemes. 
Control de la documentació dels subministres.

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF 
(Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents 
documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE 
dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin 
als productes subministrats.

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques tècniques dels mateixos 
exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i 
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la 
constància del manteniment de les seves característiques tècniques. 
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats 
per ella. 

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns 
productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F. 
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig 
del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar.

Condicions en l’execució de les obres. Generalitats
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia 
conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director 
de l’execució de l’obra.  

Control d’execució de 
l’obra. Generalitats  

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials que 
s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a 
comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions 
de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi 
intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 
constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús 
previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 

Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal lacions, parcial o totalment acabades, 
han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o 
ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Ministerio de la Vivienda  "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación"
normes 
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Bastides de servei.

Bastides de càrrega

Desinfecció i desinsectació
Anul lació i neutralització

Estintolament i apuntalament 
Instal lació de bastides
Instal lació de mesures de protecció col lectives
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Enderroc de façanes.

Enderroc d’envans interiors.

Arrencada de fusteries i elements varis.



ponsarquitectes

Execució dels materials objecte de l'esbrossada. 

Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. 
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El suport.

El suport.



ponsarquitectes
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Formigó de neteja

Col locació de les armadures i formigonat

Posada a terra.

Replanteig d’eixos.
Col locació de les armadures.

Formigó de neteja

Elements d’impermeabilització, 

Tipus de drenatge 
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Recobriment de les armadures.

Formigonat

Juntes

Curat.

Impermeabilització i drenatge.

Acabats.

Replanteig. 
Impermeabilització del trasdossat del mur.

Conservació fins a la recepció de les obres.

Forjats unidireccionals

Forjats reticulars



ponsarquitectes

Estintolaments.

Replanteig de la planta de forjat. Col locació de les peces de forjat

Col locació de les armadures

Formigonat

Despuntalament.

Acabats.

Condicions de disseny. 
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En el cas de bigues planes
Per bigues de cantell

Encofrat
Col locació de l'armat

Formigonat i curat

Desencofrat.

Ciment.

Aigua.

Àrids
Additius.

Barres corrugades

Malla electrosoldada

Barres ancorades a elements de formigó existents. 

Ciment. 

Aigua. 

Àrids. 

Additius i addicions. 

Assaigs del control de formigó. 
Consistència. 
Resistència. 
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Formigonat en temperatures extremes

Armadures: 

Tall.

Doblat
Col locació de les armadures

Separadors. 

Ancoratges. 
Entroncaments

Toleràncies d'execució. 

Criteris generals.

Formigó fabricat en central d'obra o preparat

Formigó no fabricat a la central

Transport del formigó preparat

Cindris, encofrats i motlles.

Col locació
Compactació.

Juntes de formigonat
Curació del formigó
Descindrat, desencofrat i desmoldeig.
Acabats. 

 

Control documental. 

Presa de decisions derivades del control de resistència. 
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Durabilitat.

Control 
de la profunditat de penetració de l’aigua. 

Neteja i preparació del pla de recolzament.

Muntatge i col locació dels elements de l'encofra. 

Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant. 

Tapat dels junts entre les peces.
 

Col locació dels dispositius de subjecció i trava.
Aplomat i anivellament de l'encofrat. 

Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui.
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Humectació de l'encofrat. 
.

Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, la partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

Acers en xapes i perfils. Perfils i xapes d’acer laminat 
en calent. Perfils foradats d’acer laminat en calent. 

Perfils i plaques conformats en fred.
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència.

Soldadures.
Cordons i cables.

Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.
Ductilitat.

Condicions de manipulació i emmagatzematge

Preparació de la zona de treball
Replanteig i marcat d’eixos
Col.locació i fixació provisional de la peça
Aplomat i nivellació definitius
Execució de les unions per soldadura.
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Execució de les unions amb cargols

Recobriment superficial. 
En el procés de 

galvanització.
En el procés de pintat.

Toleràncies d’execució

Toleràncies de fabricació

Maons.

Morter. 

Elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats
Formigó armat.
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Parets i pilars. 

Parets de totxana.

Arcs.

Volta o doblat de volta. 

Llindes.

Llinda prefabricada de ceràmica armada.

Acabats

Toleràncies d’execució, 

Blocs de formigó.

Morter. 

Formigó armat.
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Barrera anti humitat en arrencada de mur.

Fàbrica de bloc buit:

Fàbrica de bloc massís:

Acabats. 

Llinda d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment.

Cèrcol d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment.

Coberta transitable no ventilada

Coberta ajardinada
Coberta no transitable no ventilada,

Coberta transitable
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Sistema de formació de pendents.
 

Barrera de vapor.

Aïllant tèrmic.

Capa de impermeabilització.

Capa separadora.

Capa drenant.

Terra de plantació (coberta ajardinada). 

Sistema d’evacuació d’aigües.
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Sistema de formació de pendents.

 Coberta transitable no 
ventilada. Coberta ajardinada.

Coberta no transitable.
Coberta transitable ventilada.

Barrera de vapor. 

Capa separadora. 

Aïllament tèrmic.
Capa de impermeabilització. 

Producte antiarrels (coberta ajardinada).
Capa drenant (coberta ajardinada). 

Terra de plantació (coberta ajardinada)

Capa de protecció. Amb protecció de grava.

Amb enrajolat fix.

Amb enrajolat flotant.

Amb capa de trànsit.

 
Sistema d’evacuació d’aigües
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Revestiment exterior.

Fulla principal.
Revestiment intermedi. 

Cambra d’aire.
Aïllament tèrmic.
Fulla interior.

Revestiment interior.

Maons.

Blocs de formigó.

Morter. 

Cambra d’aire.

Revestiment interior.
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Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc.

Revestiment intermedi. 

Aïllant tèrmic. 

Fulla interior: fàbrica de maó. 
Fulla interior: extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria.

Revestiment exterior: esquerdejat de morter.

. 
Replanteig. 

Col locació de maons d'argila cuita

Col locació de blocs d'argila alleugerida. 

Col locació de blocs de formigó.

Llindes. 

Trobades de la façana amb els forjats.
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Trobades de la façana amb els pilars.

Juntes de dilatació.

Arrencada de la fàbrica des de fonamentació.

Trobades de la cambra d'aire ventilada amb els forjats i les llindes.

Trobada de la façana amb la fusteria. 

Ampits i rematades superiors de les façanes.

Ancoratges a la façana. 

Ràfecs i cornises. 

Revestiment intermedi.

Aïllant tèrmic.

Fulla interior, fàbrica de maó.

Fulla interior, extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria.

Revestiment exterior.
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Replanteig.
Col locació, aplomat i anivellat del bastiment.
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base.

Segellat.
Eliminació dels rigiditzadors. 
Col locació dels mecanismes.
Neteja de tots els elements.
Toleràncies d'execució.

Vidre Simple. 
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Vidre Laminat. 

Vidre Aïllant o doble.

Vidre Trempat. 

Vidre resistent al foc.

Vidre incolor
Vidre de baixa emissió: 

Vidre de color filtrant: Vidre de color:
Vidre de protecció solar: 

Vidre imprès:

Vidres. Vidre laminat.

Vidres aïllants tèrmics i acústics. 

. Vidres 
de control solar. 

Vidre trempat.
Vidres de seguretat. 

 Vidres resistents al foc. 

Sistema de fixació.

Vidre trempat.

Fusteria vista.

Tascons de suport.

Tascons laterals

Segellat.

Toleràncies d’execució. Alçària del galze i franquícia perimetral: 

Amplària del galze i franquícia lateral
Amplària del galze i franquícia lateral

Vidres.

Envidrament amb vidre laminar i perfil continu.
Envidrament amb vidre doble i perfil continu.

Envidrament amb vidre doble i massilla.

Segellat.
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Planxes.

Sistema de fixació.
Element de tancament d'alumini.

Vidre. Identificació

Distintius Assaigs

Perfils d'alumini anoditzat. Distintius Assaigs
Lots

Envidrament amb vidre sintètic.

Lamel les de fusta.
Lamel les d'alumini.
Lamel les de PVC. 
Persiana.
Guia.
Sistema d'accionament. En cas de sistema d'accionament manual

En cas de sistema d'accionament mecànic

Caixa de persiana.
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Persiana enrotllable

Persiana de gelosia.

Capa sub-base.
Impermeabilització.
Formigó en massa. Ciment,

Àrids,
Aigua,

Armadura de retracció.

Sistema de drenatge.

Material de juntes.

Preparació  i comprovació de la superfície d’assentament.

Col locació del formigó.

Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn,
Juntes de retracció,

Protecció i cura del formigó fresc.

Drenatge.
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Toleràncies d’execució. 
Acabat. 

Bastidor.
Passamans.

Entrepilastres. 

Ancoratges. placa aïllada
platina contínua

angular continu
; pota d'agafament

Peça especial.

Acabats.
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Bastidor.
Entrepilastra.
Sistema d'ancoratge.

Replantejar i marcar
S’aplomarà i fixarà
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Aïllament estès amb mitjans manuals.
Toleràncies d'execució: 

Aïllament projectat.
Toleràncies d'execució:

Per cel ras. 

Revestiment de sostre de fusta. 

Revestiment de sostre de formigó. 

 
Revestiment de sostre de xapa col laborant. 

Revestiment de bigues i pilars. 

Per cel ras suport mitjançant entramat de perfils. 

Toleràncies generals d'execució: 
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Aïllament en camises aïllants. 

Aïllament en plaques. 
,

Aïllament en plafons sandwich. 

Preparació de l'element (retalls, etc...)
Neteja i preparació del suport.

Col locació de l'element
Plaques col locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. 

Plaques moldejades per a terra radiant. 

Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. 

Aïllaments amorfs, amb nòduls de llana de vidre. 

Col locats en solera

Col locats en revestiment de paraments

Col locat projectat
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Col locat en reblert de cambres

Per aïllament en solera i paraments.

Per aïllament projectat.
Per aïllament en reblert de cambres.

Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. Sistemes 
d’impermeabilització de materials plàstics.

Neteja i preparació de la superfície
Aplicació de l’imprimació, en el seu cas

Membranes de làmines bituminoses no protegides.  



ponsarquitectes

Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral.
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl lica.
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral.
Membranes amb làmines de PVC no protegides. 

Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. 
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. 
Barreres sintètiques i metàl liques.
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester.
Membranes amb làmines elastomèriques.

Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. 
. 

Toleràncies d'execució:
Làmines adherides amb oxiasfalt. 

Membrana fixada mecànicament.

Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. 

Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla.

Membrana adherida.

Membrana no adherida o fixada mecànicament.

Soldadura química Soldadura en calent Adhesiu

Membranes amb lamines de PVC. 

Membrana amb làmines elastomèriques. 

Panells i làmines drenants de polietilè en relleu.
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Maons.

Morter.

Revestiment interior.

Replanteig.
Construcció d’envans.

Toleràncies d'execució.
Acabats. 
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Presentació de la porta.
Col locació de la ferramenta.
Fixació definitiva .
Neteja i protecció.
Toleràncies d'execució.
Portes.

Lloses i rajoles de pedra natural.
Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. aglomerant: 

àrids: colorants inalterables:

Plaques de formigó armat.
Llambordes de pedra o formigó.
Graó en bloc de pedra.
Graó prefabricat.
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Bases. Base de sorra.
Base de sorra estabilitzada.

Base de morter o capa de regularització.
Base de morter armat.

Material de presa.
Material de rejuntat.
Beurada de ciment. 

Material de reomplert de juntes de dilatació.

Rajoles de ciment.
Terratzo.

Lloses de pedra o plaques de formigó armat.
Llambordes de pedra.

Llambordes de formigó.

Acabats.

Rajoles. Gres esmaltat. Gres porcelànic. 
Rajola catalana.

Gres rústic.  Fang cuit. 
Mosaic. 
Peces complementàries i especials. 
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Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe.
Base de sorra.  Base de sorra estabilitzada.

 Base de morter o capa de regularització. 
Base de morter armat.

Material de presa.

Morter tradicional. 
Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). 

Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes.

 Morter de resines de reacció (JR).

Material de reomplert de juntes de dilatació. 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.

Humectació de les peces
Col locació de les peces a truc de maceta amb morter.

Humectació de la superfície.
Reblert dels junts.
Neteja de paviment acabat. 

 

Plaques. Panell d'escaiola
 Panells metàl lics

Placa rígida 
de conglomerat de llana mineral Plaques de cartró-guix Placa de fibres 
vegetals Panells de tauler contraxapat

Estructura d'armat de plaques per a sostres continus.

Sistema de fixació.
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Element de fixació a placa.

Material de reomlert de juntes entre planxes per a sostres continus
Escaiola.
Aigua.
Estructura oculta de travada de les plaques

Replanteig del nivell del cel ras.
Fixació dels tirants de filferro al sostre. 
Col locació de les plaques. 
Segellat dels junts.
Sistema fix i entramat de perfils.
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada.

Sostres continus.

Sostres registrables

Rajoles. Gres esmaltat, Gres porcelànic,
Rajola catalana,

Gres rústic, Fang cuit,
Rajola de València,

Peces complementàries i especials.

Material d'unió.
amb adhesius de ciment o hidràulics (morters-cola)

amb adhesius de dispersió (pastes adhesives) (D
mb adhesius de resines de reacció,

Material de rejuntat.
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Material de replè de juntes de dilatació.

Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu.

Rajoles rebudes amb morter de ciment.

Acabats.

De la preparació.

Materials i col locació de l'enrajolat.
Juntes de moviment.

Juntes de col locació.

: Ciment Portland blan
Calç:

Arena:

Aigua:
.

Juntes.
Material de reforç de l’arrebossat.

.

Arrebossat esquerdejat: 

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. 

Arrebossat a l’estesa amb morter 
de ciment.
Arrebossats amb morter de ciment:

Arrebossat projectat amb morter de ciment.
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Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc.

Arrebossat lliscat amb morter preparat de resines sintètiques. 

Arrebossat projectat amb morter preparat de resines sintètiques.

Arrebossat amb morter preparat monocapa.

Toleràncies d’execucó.

Guix gruixut (YG).
Guix fi (Yf).
Additius.
Aigua.
Cantoneres.

Acabats lliscat.
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Plaques de pedra natural o artificial.

Sistema de fixació. Ancoratges:

Sistema de fixació de l’aplacat als ancoratges Vists
Ocults

Plaques rebudes amb morter. 
Separador de plaques. 
Material de segellat de juntes.

Acabats.

.

Additius

Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. 

Superfícies de fusta.

Superfícies metàl liques.

Pintura al tremp. Pintura a la calç.

Pintura al silicat.
Pintura al ciment.



ponsarquitectes

Pintura plàstica, acrílica, vinílica.

Pintura a l'oli.
Pintura a l'esmalt.

Pintura martelè. 
Laca nitrocel lulòsica.

Vernís hidròfug de silicona.
Vernís gras o sintètic.

Fusta
Maó, guix o ciment: Ferro i acer: Galvanització i materials no ferris:

Preparació del suport: Pintat

Caldera domèstica
Caldera multicelular
Caldera amb recuperació de calor
Calderes elèctriques. 

Dipòsits d’acumulació: 

Equip convector.

Calderes:

Equip convector:

Dipòsits d’acumulació: 
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Monotubular.

Bitubular

Bitubular amb retorn invertit

Terra radiant. 

Tubs:
Aïllaments:
Circuladores:
Dipòsits d’expansió:
Purgadors:

Regulació i control:

Tubs:

Terra radiant:

Aïllaments:

Circuladores

Dipòsits d’expansió:

Purgadors:

Regulació i control:
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De columnes:

De barres: 
Plafons estrets i plans:

Aeroescalfadors:

Emissors de columnes, de barres i plafons: 

Aeroescalfadors: 
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Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:

Conductes:

Conductes metàl lics:
 

Conductes de fibra mineral o poliisocianurat:

Reixes i difusors:

Bomba de calor: 

Refrigeradora: 
De coberta (roof-top):

Bomba de calor:
Refrigeradora:
De coberta (roof-top):

Bomba de calor, refrigeradora i de coberta.

Tubs:
Aïllaments:
Circuladores:
Regulació i control:

Tubs:
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Aïllaments:

Regulació i control:

De sostre:
De consola: 
Murals:
Climatitzadora:
Conductes: 
Reixes: 
Difusors: 

Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:

Conductes 
Conductes metàl lics. 

Conductes de fibra mineral o poliisocianurat. 

Reixes i difusors
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Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:

Conductes

Reixes i  difusors

Conductes: 
Reixes: 
Airejadors: 
Equips de ventilació: 

Aspiradors estàtics: 

Conductes i reixes: 
Equips de ventilació: 

Conductes: 

Reixes: 

Airejadors: 

Equips de ventilació:
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Llumeneres:

Accessoris per fluorescència:
Làmpades: 

Llumeneres:
Làmpades: 

Bateria: 
Equips de control i unitats de comandament: 
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(segons DB-HS4-3.2.1.1)
Clau de presa o collaret de presa en càrrega:
Tub d’escomesa:
Clau general de tall:

Vàlvules reductores
Grup elevador de pressió: 

Pericons de registre amb tapa
Materials auxiliars:

Tubs i accessoris:
Pericons:
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Brancal:
Tubs i accessoris:
Pericons:
Escomesa:

Brancal:
Tubs i accessoris:
Escomesa:

Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti-retorn, clau de sortida.
desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador.

grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament d’aigua.
Tubs de metalls
Tubs de plàstic

Dipòsits acumuladors.

Tubs de metall 
Tubs de plàstic 
Aïllaments tèrmics:
Escalfador instantani d’ACS a gas:
Caldera per ACS:
Dipòsits acumuladors d’ACS.
Termo elèctric: 

Comptadors:
Tubs, accessoris i elements de la instal lació:
Aïllaments:
Dipòsits acumuladors:

Comptadors. 

Tubs.
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Aïllament

Aixetes. 

Claus i vàlvules.

Escalfador instantani i Termo elèctric: 

Caldera:

Dipòsits i acumuladors. 

Tubs de distribució. 
Boques de rec, aspersors, gotejadors i filtres. 
Programador i electrovàlvules. 

Tubs. 

Boques de rec. 

Aspersors i gotejadors. 

Programador. 

Electrovàlvules. 
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Filtre. 

Peces d'acer galvanitzat:

 

Canal exterior d'acer galvanitzat:

Sobre llit d'assentament de formigó:

Tubs: 
Unions i accessoris: 
Pericons: 
Pous de registre o ressalt: 

Generalitats



ponsarquitectes

Tubs soterrats: Col locació sobre fons de rasa. 

PVC: 

Polipropilè: 

Unions i accessoris:
Pericons d’obra: 

Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”

 Solera formigó:

Parets per a pous: 

Tubs: 
Pericons i pous de registre o ressalt: 

Tancaments hidràulics: 
Tubs de petita evacuació:
Col lectors:
Baixants:

Ventilacions: 

Canals:
Pericons:
Boneres i reixes de desguàs: 
Separador de greixos: 
Sistema de bombeig i sobreelevació: 

Vàlvules antiretorn de seguretat: 



ponsarquitectes

Tancaments hidràulics.
S

Tubs de petita evacuació:

Col lectors:

Baixants: 

Ventilacions: 

Canals: 

Pericons:

Boneres: 

Canal de recollida amb reixa de desguàs: 

Separador de greixos: 



ponsarquitectes

Sistema de bombeig i sobreelevació: 

Vàlvules antiretorn de seguretat: 

Cambra de greixos: 
Fosa sèptica prèvia: 
Fosa de decantació-digestió: 
Rasa filtrant: 
Pous filtrants. 
Filtres de sorra: 
Pous de registre: .
Pericons de repartiment: 
Tubs i accessoris:
Bombes d’elevació: 

Generalitats

Cambra de greixos: 

Fosa sèptica prèvia, fosa de decantació-digestió: 

Rasa filtrant: 

Tubs i rases: 
Pericons i pous: 
Filtres:



ponsarquitectes

Conductes: 
Xemeneies: 
Barret de xemeneia:

Conductes, xemeneies i barret: 

Conductes: Generalitats. 

Conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada: 
Conductes d'alumini flexible:

Xemeneies: Generalitats: 

Tram 
horitzontal: 

Tram vertical: 

Boca de sortida: 

Accessoris: 

Barret de xemeneia: 

Conductes: 
Xemeneies: 
Barret de xemeneia:



ponsarquitectes

Conductes i xemeneies:

Conductes verticals: 
Aspiradors estàtics: 
Comporta d’abocament:
Comporta de neteja:
Tremuja o “tolva” :

Conductes, aspiradors i comportes: 

Conductes verticals: 

Aspiradors estàtics: 

Comportes: 

Conductes verticals: 
Aspiradors estàtics: 
Comporta d’abocament:



ponsarquitectes

Fixació de guies i cables
Fixació de guies i pistó
Col locació 

Prova de servei de la instal lació.

 Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans

Extintors portàtils: 
Sistema de columna seca: 

Sistema de boques d’incendi:

Sistema de detecció i alarma:

Sistema d’extinció automàtica:

Hidrants exteriors:
Senyalització dels recorreguts d’evacuació:



ponsarquitectes

Extintors portàtils: 

Sistema de columna seca: 

Sistema de boques d’incendi:

Sistema de detecció i alarma:

Sistema d’extinció automàtica:
Hidrants exteriors:

Senyalització dels recorreguts d’evacuació:

Elements:

Tubs: 



ponsarquitectes

Escomesa.
Caixa general de protecció

Escomesa: dels tubs i accessoris:
Caixa general de protecció:

Escomesa:

Caixa General Protecció:



ponsarquitectes

Línia general d’alimentació(LGA):
Derivació individual (DI):
Emplaçament els comptadors

Interruptor general de maniobra (IGM):
Fusible de seguretat:
Comptador: 
Derivació individual:
Quadre interior de la unitat privativa:

Caixa per a l’interruptor de control de potència:

Dispositius generals de comandament i protecció:

Tubs, canals i safates:
Cable o conductor: 
Caixes de derivació: 

Mecanismes: 

Línia general d’alimentació(LGA):
Derivació individual (DI):
Emplaçament els comptadors:
Caixa per a l’interruptor de control de potència:

Dispositius generals de comandament i protecció:
Cable o conductor: 

Conductors i mecanismes: 
Comptadors, equips i quadres: 
Accessoris i material elèctric: 

Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI):

Emplaçament dels comptadors

Comptadors:

Quadre interior de la unitat privativa:

Tubs :

Canals i safates : 



ponsarquitectes

Cable o conductor: 

Caixes de derivació: 

Mecanismes: 

Punt de connexió a terra:
Conductors de posta a terra: 
Línies d’enllaç amb la terra: 
Arquetes de connexió. 
Línia principal de terra i les seves derivacions:
Placa o piqueta de connexió a terra.

Punt de connexió a terra. 

Placa o piqueta de connexió a terra. 



ponsarquitectes

Preparació zona de treball.

Col.locació

Anivellació. 
Connexió a xarxa.

Toleràncies d'execució.
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PRESSUPOST  1OBRA 01
ENDERROCSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

1 E21R12A0

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

C#*D#*E#*F#1 arbre exterior entre residència i caldera
gas

1.000 1.000

C#*D#*E#*F#2 0.000 0.000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

2 K2164771

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

C#*D#*E#*F#1 paret sala 7.100 3.150 22.365

C#*D#*E#*F#2 paret planta primera 2.500 2.900 7.250

C#*D#*E#*F#3 paret planta segona 2.500 2.900 7.250

C#*D#*E#*F#4 -1.5 2.000 -3

TOTAL AMIDAMENT 33,865

m Arrencada d'escopidor ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.

3 K2183971

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

C#*D#*E#*F#1 finesres existents en sala 1.600 2.000 3.200

C#*D#*E#*F#2 finestres planta primera i segona 1.800 2.000 3.600

TOTAL AMIDAMENT 6,800

m Arrencada de coronament ceràmic o de pedra, de fins 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.

4 K2183A71

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

C#*D#*E#*F#1 coronament superior terrassa 9.500 1.000 9.500

C#*D#*E#*F#2 1.200 2.000 2.400

TOTAL AMIDAMENT 11,900

m2 Arrencada d'aplacat de pedra artificail en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

5 K2183741

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

C#*D#*E#*F#1 9.500 1.000 9.500

C#*D#*E#*F#2 1.200 1.000 2.000 2.400

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 11,900

m2 Desmuntatge d'aplacat de pedra en parament, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

6 K218D6A0

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

C#*D#*E#*F#1 8.000 8.000

C#*D#*E#*F#2 2.000 2.000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor7 K218A210

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

C#*D#*E#*F#1 sala 7.000 0.000 0.000

C#*D#*E#*F#2 banys 2.000 2.000

C#*D#*E#*F#3 menjador 2.000 2.000

C#*D#*E#*F#4 37.000 37.000

TOTAL AMIDAMENT 41,000

u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

8 K21A1011

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

C#*D#*E#*F#1 finestra sala 1.600 1.400 2.000 4.480

C#*D#*E#*F#2 finestra planta primera i segona 1.800 1.400 2.000 5.040

TOTAL AMIDAMENT 9,520

u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

9 K21A2011

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

C#*D#*E#*F#1 balconera menjador 2.400 2.800 2.000 13.440

C#*D#*E#*F#2 3.500 2.800 1.000 9.800

C#*D#*E#*F#3 0.000 0.000

TOTAL AMIDAMENT 23,240

u Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat
segons les especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

10 K21E3011

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

C#*D#*E#*F#1 sala 1.000 1.000

C#*D#*E#*F#2 planta segona 1.000 1.000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.m2 de superfície
arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

11 K21EA011

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Arrencada d'unitat exterior i suports de sistema d'aire condicionat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat
segons les especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

12 K21EF011

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

C#*D#*E#*F#1 1.000 1.000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Arrencada d'unitat interior i suports de sistema d'aire condicionat tipus consola, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat
segons les especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

13 K21EG011

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

C#*D#*E#*F#1 1.000 1.000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1/2'' o 15 mm de diàmetre, com a màxim, muntat
superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

14 K21FU100

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1'' o 25 mm de diàmetre, com a màxim, muntat
superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

15 K21FU110

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.Unitat d'element
realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

16 K21G2011

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat
segons les especificacions de la DT.

17 K21H1011

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

m2 Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la
seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

18 K21C201A

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

C#*D#*E#*F#1 divisoria vidre i fusta sala 2.400 2.500 1.000 6.000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la
instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat
segons les especificacions de la DT.

19 K21E1D11

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i
acceptada expressament per la DF.

20 K219KFC0

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

C#*D#*E#*F#1 15.000 15.000

C#*D#*E#*F#2 8.000 8.000

C#*D#*E#*F#3 6.000 2.000 12.000

C#*D#*E#*F#4 3.000 2.000 6.000

C#*D#*E#*F#5 6.000 2.000 12.000

TOTAL AMIDAMENT 53,000

m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

21 K2194721

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

C#*D#*E#*F#1 7.000 0.400 2.800

C#*D#*E#*F#2 8.000 0.400 3.200

C#*D#*E#*F#3 banys 15.500 15.500

TOTAL AMIDAMENT 21,500

m2 Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

22 K219CC11

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

C#*D#*E#*F#1 69.000 69.000

C#*D#*E#*F#2 9.400 1.200 11.280

C#*D#*E#*F#3 1.200 1.200 1.440

TOTAL AMIDAMENT 81,720

m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

23 K2191306

AMIDAMENT DIRECTE 43,000

m2 Enderroc de coberta invertida formada per capa de formigó lleuger de 15 cm d'alçària mitjana, làmina impermeabilitzant i
aïllament tèrmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

24 42152221

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

EUR
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C#*D#*E#*F#1 8.000 8.000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m3 Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

25 K2131121

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor.Inclou enderroc paviment de panot
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

26 K2192311

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

C#*D#*E#*F#1 62.000 0.200 12.400

C#*D#*E#*F#2 9.400 1.200 0.200 2.256

C#*D#*E#*F#3 1.200 1.200 2.000 0.200 0.576

C#*D#*E#*F#4 enderroc font 9.000 0.200 1.800

C#*D#*E#*F#5 0.000 0.000 0.000

TOTAL AMIDAMENT 17,032

m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.Inclou enderroc materrial en càmera aire.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

27 K2161511

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

C#*D#*E#*F#1 paret sala 7.100 3.150 22.365

C#*D#*E#*F#2 paret planta primera 2.500 2.900 7.250

C#*D#*E#*F#3 paret planta segona 2.500 2.900 7.250

C#*D#*E#*F#4 -1.5 2.000 -3

TOTAL AMIDAMENT 33,865

PRESSUPOST  1OBRA 01
MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.No inclou la tala
d'arbres.

1 E22113C2

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

C#*D#*E#*F#1 98.000 1.000 98.000

C#*D#*E#*F#2 195.000 1.000 195.000

TOTAL AMIDAMENT 293,000

EUR
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m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF,
ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.També estan
inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

2 E221C472

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

C#*D#*E#*F#1 pergoles 88.000 0.400 35.200

C#*D#*E#*F#2 perimetre 136.000 0.400 54.400

C#*D#*E#*F#3 0.000 0.000 0.000

TOTAL AMIDAMENT 89,600

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF,
ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.També estan
inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

3 E222192A

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

C#*D#*E#*F#1 7.000 0.700 2.000 9.800

C#*D#*E#*F#2 1.000 1.000 0.700 0.700

C#*D#*E#*F#3 2.300 2.000 0.700 0.500 1.610

C#*D#*E#*F#4 3.600 0.000 0.000

C#*D#*E#*F#5 4.550 4.000 1.800 32.760

C#*D#*E#*F#6 9.200 1.000 0.700 6.440

C#*D#*E#*F#7 6.200 0.800 0.700 3.472

C#*D#*E#*F#8 0.400 0.400 6.000 2.000 1.920

C#*D#*E#*F#9 pous grava 1.000 1.000 2.000 2.000

TOTAL AMIDAMENT 58,702

m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (> 50
MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF,
ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.També estan
inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4 E222B838

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

C#*D#*E#*F#1 6.000 0.400 0.600 1.440

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,440

m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.La partida d'obra inclou el subministrament i
aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està
inclòs en cas de que es tracti de terres.

5 E2255H70

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

C#*D#*E#*F#1 15.000 0.400 0.400 2.400

C#*D#*E#*F#2 pous de grava 2.000 2.000

TOTAL AMIDAMENT 4,400

m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

6 E225T00F

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

C#*D#*E#*F#1 98.000 98.000

C#*D#*E#*F#2 195.000 195.000

TOTAL AMIDAMENT 293,000

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es
considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

7 E2R4503A

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

C#*D#*E#*F#1 151.620 1.300 197.106

TOTAL AMIDAMENT 197,106

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es
considera un increment per esponjament d'un 35%.

8 E2R6423A

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

C#*D#*E#*F#1 33.380 0.300 10.014

C#*D#*E#*F#2 41.000 0.150 6.150

C#*D#*E#*F#3 81.000 0.150 12.150

C#*D#*E#*F#4 43.000 0.200 0.400 3.440

C#*D#*E#*F#5 19.000 1.300 24.700

C#*D#*E#*F#6 33.500 0.200 6.700

C#*D#*E#*F#7 25.000 0.200 5.000

TOTAL AMIDAMENT 68,154

EUR
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m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans
manuals i amb les terres a contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF,
ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.També estan
inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

9 E2225212

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

C#*D#*E#*F#1 6.000 0.400 0.500 1.200

C#*D#*E#*F#2 6.000 0.400 0.500 1.200

TOTAL AMIDAMENT 2,400

m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.La partida d'obra inclou el subministrament i
aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està
inclòs en cas de que es tracti de terres.

10 E2255P70

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

C#*D#*E#*F#1 6.000 0.400 0.500 1.200

C#*D#*E#*F#2 6.000 0.400 0.500 1.200

TOTAL AMIDAMENT 2,400

PRESSUPOST  1OBRA 01
FONAMENTS I ESTRUCTURESCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó una cara vista vist amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.

1 1452245H

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

C#*D#*E#*F#1 9.200 1.200 0.300 3.312

C#*D#*E#*F#2 6.200 1.200 0.300 2.232

TOTAL AMIDAMENT 5,544

m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 150 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.

2 14531A6G

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

C#*D#*E#*F#1 biga 45x29 6.000 0.450 0.290 1.000 0.783

C#*D#*E#*F#2 biga 45x29 6.000 0.450 0.290 1.000 0.783

C#*D#*E#*F#3 biga 35x29 7.200 0.350 0.290 1.000 0.731

C#*D#*E#*F#4 cèrcol 7.200 0.150 0.290 1.000 0.313

TOTAL AMIDAMENT 2,610

EUR
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m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.

3 1458116G

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

C#*D#*E#*F#1 CÈRCOL EN ASCENSOR 0.2X0.20 13.000 0.200 0.200 3.000 1.560

C#*D#*E#*F#2 10.000 0.200 0.200 0.400

TOTAL AMIDAMENT 1,960

m2 Sostre nervat unidireccional de 22+4 cm, amb cassetons de morter de ciment amb una quantia de 0,82 m2/m2 de sostre,
intereixos 0,7 m, amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura en malles
electrosoldades 15x30 cm, 6i 6 mm de D, i una quantia 0,085 m3 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot. INCLOU
ANCORATGE AMB ESTRUCTURA EXISTENT PER MITJÀ DE D 12 C 35 CM EN TOT EL PERÍMETRE DE
L'ENCONTRE AMB EDIFICI EXISTENT
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT.Aquest criteri inclou
els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades
per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements
utilitzats.La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de
deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.

4 145A26HB

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

C#*D#*E#*F#1 sostre nervat 35.000 35.000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària
<= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2.
NCLOU ANCORATGE AMB ESTRUCTURA EXISTENT PER MITJÀ DE D 12 C 35 CM EN TOT EL PERÍMETRE DE
L'ENCONTRE AMB EDIFICI EXISTENT
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT.Aquest criteri inclou
els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades
per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements
utilitzats.La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de
deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.

5 145C1862

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

C#*D#*E#*F#1 ascesnor 2.500 3.000 7.500

C#*D#*E#*F#2 8.500 8.500

C#*D#*E#*F#3 voladiu 20.400 20.400

C#*D#*E#*F#4 0.000 0.000 0.000

TOTAL AMIDAMENT 36,400

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb
marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

6 E3Z152P1

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

C#*D#*E#*F#1 7.000 0.700 2.000 0.100 0.980

EUR
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C#*D#*E#*F#2 1.000 1.000 0.700 0.100 0.070

C#*D#*E#*F#3 4.600 0.700 0.500 0.100 0.161

C#*D#*E#*F#4 0.000 0.000 0.000

C#*D#*E#*F#5 4.550 4.000 1.800 0.100 3.276

C#*D#*E#*F#6 9.200 1.200 0.700 0.100 0.773

C#*D#*E#*F#7 6.200 1.000 0.700 0.100 0.434

TOTAL AMIDAMENT 5,694

kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues
de material corresponents a retalls.

7 E4417315

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

C#*D#*E#*F#1 Perfil HEB 140 5.000 3.200 33.700 539.200

C#*D#*E#*F#2 Perfil creuetes i plaques 3.000 3.000 33.700 303.300

C#*D#*E#*F#3 Perfil creuetes i plaques 3.000 3.000 28.000 252.000

TOTAL AMIDAMENT 1.094,500

kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils foradats
laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb cargols.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues
de material corresponents a retalls.

8 E442F03D

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

C#*D#*E#*F#1 50.000 8.000 400.000

TOTAL AMIDAMENT 400,000

kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues
de material corresponents a retalls.

9 E44Z7A25

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

C#*D#*E#*F#1 Perfil tubular 140x60x6 mm 3.000 3.200 16.740 1.000 160.704

C#*D#*E#*F#3 ganxo ascensor 1.000 50.000 50.000

TOTAL AMIDAMENT 210,704

m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.Cal considerar el
desenvolupament del perímetre.

10 K894ACK0

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

C#*D#*E#*F#1 pilars acer 6.000 3.200 19.200

EUR
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C#*D#*E#*F#2 plaques 6.000 1.000 6.000

TOTAL AMIDAMENT 25,200

m3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba, armat amb 70 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments
AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 i encofrat no vist amb una quantia de 0,2
m2/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de
la DT.No inclou cap operació de moviment de terres.

11 135C57B2

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

C#*D#*E#*F#1 llosa fonament ascensor 3.600 3.000 0.300 3.240

TOTAL AMIDAMENT 3,240

m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de
la DT.No inclou cap operació de moviment de terres.

12 13512C51

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

C#*D#*E#*F#1 7.000 0.700 2.000 0.600 5.880

C#*D#*E#*F#2 1.000 1.000 0.600 0.600 0.360

C#*D#*E#*F#3 2.300 2.000 0.600 0.400 1.104

C#*D#*E#*F#4 2.500 3.050 0.400 3.050

C#*D#*E#*F#5 9.200 1.000 0.600 5.520

C#*D#*E#*F#6 6.200 0.800 0.600 2.976

C#*D#*E#*F#7 0.400 0.400 2.000 6.500 2.080

TOTAL AMIDAMENT 20,970

m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/10/IIa,
abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 50 kg/m3 i encofrat
industrialitzat per a murs, no vist.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de
la DT.No inclou cap operació de moviment de terres.

13 13522B83

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

C#*D#*E#*F#1 10.700 1.300 0.300 4.173

TOTAL AMIDAMENT 4,173

PRESSUPOST  1OBRA 01
SOLERACAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m2 Solera de formigó HA-20/P/20/ I armada , de 15 cm de gruix, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D,
capa anticapilaritat DANOPREN H 25 PLUS, capa de morter de neteja 5 cm, imprimació bituminosa CURIDAN amb
banda de reforç E30 PELAST , làmina impermeabilitzana POLYDSAN 48 P capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè.
C2+D1 segons CTE/DB-HS., capa separadora geotèxtil DANOFELT PY 200 aïllament tèrmic DANOPREN CJ Geotèxtil
DANOFELT PY 200 
Criteri d'amidament: m2 de superfície amid PLUS ada segons les especificacions de la DT.L'abonament dels treballs de
preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No són d'abonament els
sobreescreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

1 193513B4

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

C#*D#*E#*F#1 solera sala 53.000 53.000

C#*D#*E#*F#2 solera menjador 42.000 42.000

TOTAL AMIDAMENT 95,000

m2 Placa de formigó hidròfug HA-25/P/20/ I, de 15 cm de gruix, armada amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm de D, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil
de polipropilè, amb repàs i piconatge de caixa de paviment del PN. C1+C2+D1 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.L'abonament dels treballs de
preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No són d'abonament els
sobreescreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

2 193527B4

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

C#*D#*E#*F#1 Zona pèrgoles 98.000 98.000

C#*D#*E#*F#2 perimetre 52.000 52.000

C#*D#*E#*F#3 reparació zona afectada banys 6.000 0.500 3.000

C#*D#*E#*F#4 reparació zona afectada pèrgoles 6.000 0.500 3.000

TOTAL AMIDAMENT 156,000

PRESSUPOST  1OBRA 01
IMPERMEABILITZACIONS I COBERTESCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora, impermeabilització amb imprimació
CURIDAN amb una dues menbranes GLASDAN 30 PELAST , ESTERDAN 40 P ELAST geptèxtil DANOFELT PY 200
aïllament tèrmic DANOFELT PY 200 (3plaques de 40MM) capa separadora DANOFELT PY 200 i acabat de terrat amb
capa de protecció de palet de riera.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%No inclou la realització d'elements especials com ara els minvells, els aiguafons,
etc.

1 15123ACH

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

C#*D#*E#*F#1 60.000 60.000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

m Junt de dilatació de la formació de pendents amb formigó, amb planxa de poliestirè expandit i reforç de membrana amb
làmina bituminosa LBM (SBS)-40-FV+FP, per a coberta no transitable.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i
acceptada expressament per la DF.

2 151Z1099

AMIDAMENT DIRECTE 9,600

EUR
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m Minvell amb reforç de membrana bituminosa LBM (SBS)-50/G-FP encastada al parament i formació de junt de poliestirè
expandit, per a coberta no transitable.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i
acceptada expressament per la DF.

3 151Z6UF9

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

C#*D#*E#*F#1 8.600 8.600

C#*D#*E#*F#2 8.600 8.600

C#*D#*E#*F#3 9.500 9.500

TOTAL AMIDAMENT 26,700

m Junt de dilatació estructural, a l'esquena d'ase, amb planxa de poliestirè expandit, reblert de junt amb cordó cel·lular de
polietilè expandit, reforç de membrana amb làmina bituminosa LBM (SBS)-40-FV+FP i segellat amb massilla de silicona,
per a coberta no transitable.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i
acceptada expressament per la DF.

4 151Z50AK

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

C#*D#*E#*F#1 9.000 1.000 9.000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

m Drenatge exterior de mur de contenció d'alçària <= 3 m, de formigó de 10 cm de gruix, per a recolzament de tub de PVC
per a drenatges ranurat de diàmetre 160 mm, impermeabilització amb barrera de vapor/estanqueïtat d'una làmina
bituminosa autoadherida LBA(SBS)-20-FV , capa drenant de làmina de polietilè amb nòduls, capa filtrant amb geotèxtil,
reblert de la rasa amb graves per a drenatge, i càrrega de terres. D1+D3 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT.

5 1D5A2160

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

C#*D#*E#*F#1 mur exterior 9.000 1.000 1.000 1.000 9.000

C#*D#*E#*F#2 6.500 1.000 6.500

TOTAL AMIDAMENT 15,500

m2 Membrana per a impermeabilització de especial per banys i zones humides tipus water stop de Ferroland adherida amb
doble capa de ciment cola flexible tipus C2
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords
amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que
normalment conformen la unitatAquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

6 E721B327

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

C#*D#*E#*F#1 5.800 5.800

C#*D#*E#*F#2 5.800 5.800

C#*D#*E#*F#3 4.000 1.500 6.000

C#*D#*E#*F#4 4.000 1.500 6.000

TOTAL AMIDAMENT 23,600

u Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de diàmetre 200 mm i bastiment amb perfil L de 20x20 mm, col·locada amb morter
de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.

7 E5ZH88VD

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Bonera sifònica d'ABS de diàmetre 80 mm amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

8 E5ZH5H77

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Tub per a ventilació, de PVC, de 20 cm de llargària, de 160 mm de diàmetre, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

9 E5ZZPTJ0

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 130 a 160 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb
reixa d'acer inoxidable entramada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada
sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

10 ED5H6A95

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

C#*D#*E#*F#1 0.500 0.500

C#*D#*E#*F#2 0.500 0.500

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Coberta acústica amb panell nervat de 50 mm de gruix, de dues planxes d'acer prelacades de 0,6 mm de gruix, la inferior
perforada, aïlament de fibra mineral d'alta densitat de 100 kg/m3 i una conductivitat tèrmica de 0,04 W/mK, amb un pes
aproximat de 14,5 kg/m2, de 5 greques amb una separació de 250 mm, col·locada amb fixacions mecàniques

11 E545UA50

AMIDAMENT DIRECTE 13,104

PRESSUPOST  1OBRA 01
AÏLLAMENTSCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Aïllament exterior amb placa rígida de llana de roca, de densitat 66 a 85 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >=1,111 m2.K/W i revestiment de vel negre col·locades amb adhesiu acrílic
barrejat amb ciment pòrtland i amb fixacions mecàniques, revestit exteriorment amb morter monocapa de calç amb acabat
raspat, de 10 mm de gruix, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 4x4 mm i un pes mínim de 180 g/m2, amb
part proporcional d'angulars per a protecció d'arestes d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament, no inclou
la preparació del suport. B2+ R3 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els
criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

1 17CD4412

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

C#*D#*E#*F#1 coberta 8.500 8.500

C#*D#*E#*F#2 2.000 2.000

TOTAL AMIDAMENT 10,500

PRESSUPOST  1OBRA 01
TANCAMENTSCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls travats amb connector de fil d'acer inoxidable, full
exterior de paret de passant de 14 cm de gruix de maó calat de 290x140x50 mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra,
cambra d'aire de 2 cm de gruix, aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de tensió a la compressió 60 kPa, de
20 mm de gruix i full interior format per paret estructural de 14 cm de gruix de maó calat 290x140x100 mm, en tram
central. C1+J1+B2/B3 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció del volum corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte
en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat.

1 1612GEAC

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

C#*D#*E#*F#1 3.000 2.000 10.750 64.500

C#*D#*E#*F#2 2.400 1.000 10.750 25.800

TOTAL AMIDAMENT 90,300

u Reixeta ventilació , d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat RAL 7022, de 1025x200 mm, d'aletes
separades 8 mm, de secció recta , amb comporta de regulació de cabal tipus corredissa i fixada al bastiment.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

2 EEK13QB8

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de
290x140x50 mm color especial, d'una cara vista, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte
en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat.

3 E612854L

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

C#*D#*E#*F#1 2.500 10.000 25.000

C#*D#*E#*F#2 deduccions -0,5 1.300 2.100 3.000 -4.095

TOTAL AMIDAMENT 20,905

EUR
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m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls, full principal exterior de paret recolzada de 14 cm de
gruix de maó calat de 290x140x50 mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra, revestiment intermedi de la cara interior del
full principal amb arrebossat W1, aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de tensió a la compressió 30 kPa, de
40 mm de gruix i full interior format per paredó amb morter elaborat a l'obra de 10 cm de gruix de totxana de 290x140x100
mm, en tram central. C1+J1+N1+B1 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció del volum corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte
en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat.

4 16129129

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

C#*D#*E#*F#1 0.900 1.000 2.000 1.800

C#*D#*E#*F#2 4.500 1.000 1.000 4.500

C#*D#*E#*F#3 2.000 1.000 1.000 2.000

C#*D#*E#*F#4 1.400 3.000 2.000 8.400

C#*D#*E#*F#5 0.600 3.000 1.800

C#*D#*E#*F#6 4.500 3.000 13.500

TOTAL AMIDAMENT 32,000

m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica per a revestir de dos fulls, full principal exterior de paret recolzada de 14 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra, cambra d'aire, aïllament amb planxes de
poliestirè expandit EPS, de tensió a la compressió 50 kPa, de 50 mm de gruix i full interior format per envà col.locat amb
morter elaborat a l'obra o guix de 4 cm de gruix de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, en tram central. C1+J1+B2/B3
segons CTE/DB-HS.
INCLOU PP DE TOTES LES PECES I ACCESSORIS PER SUBJECCIÓ FAÇANA A ESTRUCTURA , LLINDES , ETC
PER DEIXAR LA APRTIDA D'OBRA COMPLETAMENT ACABADA
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció del volum corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte
en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat.

5 1612A352

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

C#*D#*E#*F#1 7.000 1.000 7.000

C#*D#*E#*F#2 2.300 1.000 3.000 6.900

C#*D#*E#*F#3 2.000 1.450 2.900

TOTAL AMIDAMENT 16,800

m2 Aïllament tèrmic de caixa de persiana enrotllable, amb planxa de poliestirè extruït (XPS) col·locades amb adhesiu de
formulació específica.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

6 E7C2S332

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

C#*D#*E#*F#1 4.000 1.600 6.400

EUR
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C#*D#*E#*F#2 3.000 2.300 6.900

C#*D#*E#*F#3 2.000 0.900 1.800

C#*D#*E#*F#4 2.000 4.900 9.800

C#*D#*E#*F#5 1.000 2.000 2.000

TOTAL AMIDAMENT 26,900

m Caixa per a persiana enrotllable en paret de 28 cm, de ceràmica armada per a revestir, de 34x25 cm i de més de 3 i fins a
4 m de llargària, per a un accionament a través de motor, cinta o torn, col·locada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

7 E6Z1374V

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

C#*D#*E#*F#1 4.000 1.600 6.400

C#*D#*E#*F#2 3.000 2.300 6.900

C#*D#*E#*F#3 2.000 0.900 1.800

C#*D#*E#*F#4 0.000 0.000 0.000

C#*D#*E#*F#5 0.000 0.000 0.000

TOTAL AMIDAMENT 15,100

kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,així com muntanst verticals i horitzonals tubulasrs 40x40x1.5 mm, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. 
Inclou pintura d'acabat de color  idèntic al monoc
INCLOU PP DE TACS QUÍMICS I ALTRES MEDIS DE SUBJECCIÓ DE L'ESTRCUTURA SECUNDÀRIA(SUPORT
FAÇANA) A L'ESTRCUTURA PRINCIPAL.)
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues
de material corresponents a retalls.

8 E4476125

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

C#*D#*E#*F#1 15.000 0.300 0.006 9,800.000 264.600

C#*D#*E#*F#2 15.000 0.300 0.004 9,800.000 176.400

C#*D#*E#*F#3 150.000 150.000

C#*D#*E#*F#4 14.000 0.300 0.002 9,800.000 82.320

C#*D#*E#*F#5 14.000 0.300 0.002 9,800.000 82.320

TOTAL AMIDAMENT 755,640

m Escopidor de 28 a 29 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, rentada amb àcid, amb trencaaigües
a un cantell, col·locada amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

9 E8K3DC4K

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

C#*D#*E#*F#1 7.000 7.000

C#*D#*E#*F#2 2.300 3.000 6.900

C#*D#*E#*F#3 0.900 2.000 1.800

C#*D#*E#*F#4 4.500 4.500

C#*D#*E#*F#5 2.000 2.000

C#*D#*E#*F#6 0.900 6.000 5.400

TOTAL AMIDAMENT 27,600

EUR
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m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte
en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat.

10 E612TRAV

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

C#*D#*E#*F#1 recerescut banc exterior 9.000 0.500 4.500

C#*D#*E#*F#2 6.000 0.500 3.000

TOTAL AMIDAMENT 7,500

m2 Paret de tancament SUSPESA, exterior formada per les següents capes descrites des de l'exterior :
acabat amb sistema SATE,(morter monocapa(no inclòs) morter aglomerant ,malla de fibrea de vidre, morter
aglomerat,plaxa aïllament poliestirè expandit 40mm,morter adhesiu, placa Aquaplanel de Kanuf o similar, aïllament de
llana de roca 60mm, planta A de Knauf càmara aite. aïllamenbt de llana de Roca 60mm i planxa Kanuf A.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte
en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat.

11 E612413V

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

C#*D#*E#*F#1 4.500 1.450 2.000 13.050

C#*D#*E#*F#2 0.900 1.450 2.000 2.610

TOTAL AMIDAMENT 15,660

PRESSUPOST  1OBRA 01
DIVISIONS INTERIORSCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Envà d'obra de fàbrica ceràmica formada per un full de gruix 100 mm de peça ceràmica de gran format de 700x500x100
mm col·locada amb adhesiu a base de guix per a unió de peces ceràmiques, 
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció del volum corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte
en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat.

1 16122A31

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

C#*D#*E#*F#1 2.800 2.000 0.600 3.360

EUR
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C#*D#*E#*F#2 2.800 2.000 0.400 2.240

TOTAL AMIDAMENT 5,600

m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte
en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat.

2 E612TRAV

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

C#*D#*E#*F#1 2.500 5.000 2.900 36.250

C#*D#*E#*F#2 5.700 2.900 16.530

TOTAL AMIDAMENT 52,780

PRESSUPOST  1OBRA 01
FUSTERIA EXTERIORCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Finestra d'alumini F1 lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 160x160 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

1 KAF12B9DK98Q

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

C#*D#*E#*F#1 FINESTRA F1 4.000 4.000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Finestra d'alumini F2 lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 230x160 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

2 KAF12F9MK98Q

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

C#*D#*E#*F#1 F2 3.000 3.000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR
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u Finestra F4 d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra
aproximat de 90x160 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

3 EAF1477DK98Q

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

C#*D#*E#*F#1 F4 2.000 2.000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Finestra d'alumini F5 lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra
aproximat de 80x160 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

4 EAF1457DK98Q

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Balconera d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents i un fix, per a un buit d'obra
aproximat de 250x240 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

5 EAF5E9ADK98Q

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Fulla fixa d'alumini lacat RAL 7022 , col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 190x240 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

6 EAF5CR7CK98Q

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

C#*D#*E#*F#1 1.000 1.000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Fulla fixa ref. FSFX-FIX-2 de la serie SAPHIR FX de TECHNAL d'alumini lacat RAL 7022 , col·locada sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra aproximat de 90x240 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Altres articles: ref. P06SI250 de la serie Massilles
de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

7 EAF5CNAC0007

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

C#*D#*E#*F#1 2.000 2.000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Fulla fixa d'alumini lacat RAL 7022, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

8 EAF5CNACK98Q
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

m2 Vidre aïllant d'una lluna de baixa emissivitat i una incolora, de 4 i 6 mm de gruix i cambra d'aire de 12 mm, col·locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

9 EC17AB44

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

C#*D#*E#*F#1 Finestres F1 1.600 1.600 4.000 10.240

C#*D#*E#*F#2 Finestres F2 2.300 1.600 3.000 11.040

C#*D#*E#*F#3 Finestres F4 0.850 1.600 7.000 9.520

C#*D#*E#*F#4 Finestres F3 0.900 1.600 2.000 2.880

TOTAL AMIDAMENT 33,680

m2 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral de color estàndard, cambra
d'aire de 6 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral transparent, col·locat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.S'han de considerar les respectives
dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:-
Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat

10 EC1G1121

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

C#*D#*E#*F#1 B2 FIX 1.900 2.400 4.560

C#*D#*E#*F#2 B3 FIX 0.900 2.400 2.000 4.320

C#*D#*E#*F#3 B4 FIC 0.900 2.740 4.000 9.864

C#*D#*E#*F#4 B1 2.500 2.400 6.000

TOTAL AMIDAMENT 24,744

PRESSUPOST  1OBRA 01
FUSTERIA INTERIORCAPÍTOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Fulla acabada i caixó metàl.lic per revestir per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 100x 200 cm, de
cares llises, acabat superficial ambde DM lacat, ferratges de preu mitjà i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix
tipus, fixada a les guies de la caixa encastada

1 EAQFAL15

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  1OBRA 01
REVESTIMENTS EXTERIORSCAPÍTOL 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini d'1,5 mm de gruix, acabat anoditzat color especial, tallat a mida, col·locat
amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

1 E86BADB7

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

1 alumini blanc

C#*D#*E#*F#2 folrat caixes de persina 1.700 4.000 1.000 6.800

C#*D#*E#*F#3 folrat de perfils tubilars i laminats acer 4.000 1.400 1.000 5.600

EUR
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5 Aliumini al 7022

C#*D#*E#*F#6 folrat ascensor 6.000 1.000 6.000

TOTAL AMIDAMENT 18,400

m Coronament de paret de 33 a 47 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, rentada amb àcid, amb dos
cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

2 E8J36C7L

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

C#*D#*E#*F#1 formació seient ban sobre mur de
contenció

9.500 9.500

C#*D#*E#*F#2 6.200 6.200

TOTAL AMIDAMENT 15,700

m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat
manualment sobre paraments sense revestir i acabat raspat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els
criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat.Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns (brancals,
llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

3 K881M136

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

C#*D#*E#*F#1 part interior coberta 9.000 1.000 2.000 18.000

C#*D#*E#*F#2 9.400 1.000 9.400

C#*D#*E#*F#4 7.000 1.000 7.000

C#*D#*E#*F#5 2.300 1.000 3.000 6.900

C#*D#*E#*F#6 4.500 1.450 2.000 13.050

C#*D#*E#*F#7 0.900 1.450 2.000 2.610

C#*D#*E#*F#8 2.000 1.450 2.900

C#*D#*E#*F#9 recrescut banc exerior 9.000 0.500 4.500

C#*D#*E#*F#10 6.000 0.500 3.000

TOTAL AMIDAMENT 67,360

m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
remolinat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris
inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

4 E81127E2

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

C#*D#*E#*F#1 28.500 28.500

TOTAL AMIDAMENT 28,500

m2 Pintat de parament horitzontal exterior arrebossat, amb pasta plàstica de picar amb acabat texturat, amb una capa
d'imprimació al làtex diluït i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim,
excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

5 E898E470

AMIDAMENT DIRECTE 28,500

m2 Aplacat de faixa horitzontal exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb pedra artificial de morter de ciment colorejat
beige, rentada amb àcid, de 2501 a 6400 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.

6 E833C35E

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

C#*D#*E#*F#1 barana coberta 8.200 0.350 2.870

C#*D#*E#*F#2 8.200 0.350 2.870

C#*D#*E#*F#3 9.400 0.350 3.290

TOTAL AMIDAMENT 9,030

m2 Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb pedra artificial de morter de ciment colorejat
beige, rentada amb àcid, de 2501 a 6400 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.

7 E833535E

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

C#*D#*E#*F#1 8.200 1.000 8.200

C#*D#*E#*F#2 8.200 1.000 8.200

C#*D#*E#*F#3 9.400 1.000 9.400

TOTAL AMIDAMENT 25,800

m2 Aplacat de faixa vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada,
preu mitjà, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i 1250 cm2, com a màxim,
col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.

8 E83CABRE

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

C#*D#*E#*F#1 3.000 2.000 2.000 12.000

C#*D#*E#*F#2 2.500 2.000 2.000 10.000

TOTAL AMIDAMENT 22,000

PRESSUPOST  1OBRA 01
REVESTIMENTS INTERIORSCAPÍTOL 12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim,
excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

1 K898JTA0

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

C#*D#*E#*F#1 banys zon exterior a sala 5.700 2.800 15.960

C#*D#*E#*F#2 8.400 2.800 23.520

C#*D#*E#*F#3 2.500 2.800 7.000

C#*D#*E#*F#4 sala 7.000 2.800 19.600

C#*D#*E#*F#5 6.500 2.800 18.200

C#*D#*E#*F#6 7.100 2.800 19.880

C#*D#*E#*F#7 menjador 1.000 2.000 2.000 0.000 0.000

C#*D#*E#*F#8 4.600 2.000 2.000 18.400

C#*D#*E#*F#9 1.900 2.000 3.800

C#*D#*E#*F#10 1.000 2.000 2.000 4.000

C#*D#*E#*F#11 repintata resta sala 18.000 2.000 36.000

C#*D#*E#*F#12 13.000 2.000 26.000

C#*D#*E#*F#13 repintat menjador 14.000 3.000 2.000 84.000

C#*D#*E#*F#14 6.800 3.000 2.000 40.800

C#*D#*E#*F#15 accessos a planta superior 19.000 2.900 2.000 110.200

TOTAL AMIDAMENT 427,360

m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim,
excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

2 K898K2A0

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

C#*D#*E#*F#1 sala i banys 168.000 168.000

C#*D#*E#*F#2 menjador 141.000 141.000

C#*D#*E#*F#3 escala 18.000 2.000 36.000

TOTAL AMIDAMENT 345,000

EUR
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m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris
inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

3 E81121E4

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

C#*D#*E#*F#1 banys 9.600 2.800 26.880

C#*D#*E#*F#2 9.600 2.800 26.880

TOTAL AMIDAMENT 53,760

m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb
escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim,
excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

4 E8122313

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

C#*D#*E#*F#1 banys 5.700 2.800 15.960

C#*D#*E#*F#2 8.400 2.800 23.520

C#*D#*E#*F#3 2.500 2.800 7.000

C#*D#*E#*F#4 sala 7.000 2.800 19.600

C#*D#*E#*F#5 6.500 2.800 18.200

C#*D#*E#*F#6 7.100 2.800 19.880

C#*D#*E#*F#7 2.800 2.000 0.600 3.360

C#*D#*E#*F#8 2.800 2.000 0.400 2.240

C#*D#*E#*F#9 menjador 1.000 2.000 2.000 0.000 0.000

C#*D#*E#*F#10 4.600 2.000 2.000 18.400

C#*D#*E#*F#11 1.900 2.000 3.800

C#*D#*E#*F#12 1.000 2.000 2.000 4.000

C#*D#*E#*F#13 espai accés sala 10.000 10.000

TOTAL AMIDAMENT 145,960

EUR
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m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN
14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) ref.
P01FA711 de la serie Adhesius cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC i rejuntat amb beurada CG2 ref.
P01FJ500 de la serie Morter de rejuntat cimentòs especial universal de BASF-CC (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

5 E82B142L0004

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

C#*D#*E#*F#1 banys 9.600 2.900 27.840

C#*D#*E#*F#2 9.600 2.900 27.840

TOTAL AMIDAMENT 55,680

m Cantonera de PVC de de color estàndard, de 8 mm d'alçària, i amb forma de quart de cercle tancat, col·locada amb
morter adhesiu.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

6 E82Z1A10

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

C#*D#*E#*F#1 12.000 2.800 33.600

TOTAL AMIDAMENT 33,600

m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

7 E7Z15MD0

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

C#*D#*E#*F#1 5.800 2.000 11.600

C#*D#*E#*F#2 3.800 1.000 3.800

TOTAL AMIDAMENT 15,400

m2 Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat superficial perforat, amb cantell rebaixat (E) segons la norma UNE-EN
13964, de 600x 600 mm i 19 mm de gruix , amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN ISO 11654 , sistema
desmuntable amb estructura acer galvanitzat vista format per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats
cada 1,2 m fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfil secundaris col·locats formant retícula ,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense
que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

8 E841BD82

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

C#*D#*E#*F#1 sala 45.000 1.100 49.500

C#*D#*E#*F#2 mejdador 37.000 1.100 40.700

C#*D#*E#*F#3 escala 4.000 2.000 8.000

TOTAL AMIDAMENT 98,200

EUR
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m2 Cel ras registrable de plaques de llana de roca compactada, acabat superficial amb pintura color blanc, amb cantell
rebaixat/ranurat, de 600x 600 mm i 18 a 21 mm de gruix classe d'absorció acústica A segons UNE-EN ISO 11654,
resistència a la humitat 95% i reacció al foc A1, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat oculta, formada per perfils
principals en forma de T invertida de 24 mm de base cada 0,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m i perfils rigiditzadors , per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense
que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

9 E842L834

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

C#*D#*E#*F#1 banys 16.000 16.000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

PRESSUPOST  1OBRA 01
PAVIMENTSCAPÍTOL 13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense
que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

1 19C14432

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

C#*D#*E#*F#1 menjador 38.000 1.100 41.800

C#*D#*E#*F#2 sala 46.000 1.100 50.600

TOTAL AMIDAMENT 92,400

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc
de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense
que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

2 E9E1521J

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

C#*D#*E#*F#1 55.000 55.000

TOTAL AMIDAMENT 55,000

m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50%
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%

3 K9U21AAD

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

C#*D#*E#*F#1 sala 20.500 20.500

C#*D#*E#*F#2 6.500 6.500

EUR
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C#*D#*E#*F#3 menjador 32.000 32.000

C#*D#*E#*F#4 5.000 5.000

TOTAL AMIDAMENT 64,000

m2 Paviment de peces de formigó gris de 40x40x2,5 cm, de 10x5 pastilles classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense
que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4 K9E1121G

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

C#*D#*E#*F#1 zona pèrgola 98.000 98.000

TOTAL AMIDAMENT 98,000

m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

5 F96511C5

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

C#*D#*E#*F#1 39.000 39.000

TOTAL AMIDAMENT 39,000

m2 Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat antilliscant, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu alt, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

6 E9DD1C1D

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

C#*D#*E#*F#1 banys 5.800 5.800

C#*D#*E#*F#2 3.800 3.800

C#*D#*E#*F#3 5.800 5.800

TOTAL AMIDAMENT 15,400

m2 Paviment interior amb peces de pedra granítica d'importació amb una cara flamejada, preu mitjà, de 30 mm de gruix i
1251 a 2500 cm2, col·locades amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) ref. P01FA720 de la serie Adhesius cimentosos per
a la col·locació de pedra natural i marbre. Sistema CARRA de BASF-CC i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
ref. P01FJ500 de la serie Morter de rejuntat cimentòs especial universal de BASF-CC

7 E9B4B3C5000D

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

C#*D#*E#*F#1 1.200 2.100 2.520

TOTAL AMIDAMENT 2,520

EUR
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m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

8 E93AA3C0

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

PRESSUPOST  1OBRA 01
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUESCAPÍTOL 14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Instal·lació elèctrica interior  per a la sala i menjador ,i exterior , sense ajudes de ram de paleta.
Partida d'obra completament acabada inclou connexions a xarxa existent i totes aquelles accions i materials per deixar la
partida d'obra completament acabada.

1 1G224201

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Partida alçad de desplaçament instal.lacions en sala,per canvi d'ubicació d'interruptors sala, accés numèric i termòstat2 1G224200

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Partida alçada de reconnexió d'enllumenat extreiors (aplics )
Inclou l'anulació de la línia i aplics existents (2) i formació de la xarxa ampliada i la reconnexió , no s'inclouen les
llumeneres exteriors. Per deixar la aprtida d'obra completament acabada.

3 1G22A301

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 160 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat en
conducte

4 EEM3A112

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  1OBRA 01
INSTAL·LACIONS LAMPISTERIA I SANEJAMENTCAPÍTOL 15

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2)
de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de
gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.

1 ED7FQ314

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

C#*D#*E#*F#1 4.000 2.000 8.000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Pericó prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

2 ED3F3340

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

C#*D#*E#*F#1 3.000 3.000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2)
de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de
gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.

3 ED7FR114

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

C#*D#*E#*F#1 3.000 2.000 6.000

C#*D#*E#*F#2 8.000 8.000

C#*D#*E#*F#3 6.000 6.000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

u Partida alçada d'instal.lació de Instal·lació de lampisteria sense ajudes de ram de paleta. Interior i exterior edifici4 1J414001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.

5 ED15E871

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

6 ED111E51

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

PRESSUPOST  1OBRA 01
INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓCAPÍTOL 16

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Radiador d'alumini de 25 elements amb 1 columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

1 EE36R5D1

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Radiador tovalloler de tub d'acer inoxidable, amb 3 espais de 300 a 600 mm d'amplària i de 900 a 1300 mm d'alçària,
segons UNE-EN 442-1, mural, col·locat

2 EE39X583

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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u Partida alçada de desplaçament radiador en Sala (5m ) i planta primera (3m) utilitzant el mateix mètode de canondades
de calefacció.
Inclou tots el medis , materials i humans per deixar la partida d'obra completament acabada i en funcionament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

3 EEZ52210

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Partida alçada de connexió dels nous radiadors de Sala , menjador i banys a la xarxa existent de calefacció.
Inclour tots els medis , materials i hums , per deixar la parida d'obra completament acabada i en funcionament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4 EEZ52220

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Partida alçada de reubicació d'unitat interioor de bomba de calor existent en Sala d'expansió directa amb condensació
per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, de 4,9 a 5,6 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred
com en calor, de EER de 2,20 a 2,40, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R32, col·locada.
Inclou tots el medis materials i humas per deixar la partida completament acabada i en funciomanet inclòs recàrgues de
fluid inclosos, per deixar la partida en funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

5 EEGA17F9

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials,
1 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4,9 a 5,6 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,20 a 2,40, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor
hermètic rotatiu i fluid frigorífic R32, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

6 EEGA17FA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus cassette, unitat exterior amb ventiladors
axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4 vies de sortida d'aire, de 10,5 a
12,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1
compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R32, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

7 EEGC31C9

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  1OBRA 01
INSTAL·LACIONS ENLLUMENATCAPÍTOL 17

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb ref. 70130033-583
de la serie Downlight superfície 701 de SIMON font d'alimentació, muntada superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el
subministrament i col·locació de la làmpada.

1 EH1L1141JJQB

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

C#*D#*E#*F#1 13.000 13.000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

EUR
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u Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de plàstic, amb 2 làmpades led de 100
W, muntat superficialment en parament vertical.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el
subministrament i col·locació de la làmpada.

2 EH327M42

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Llum decratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, forma circular, 24 W de potència, òptica
d'alumini especular amb UGR=22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe I , cos
alumini, amb grau de protecció IP 44, col·locat encastat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el
subministrament i col·locació de la làmpada.

3 KH2LRJAD

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció
IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la
làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas.

4 EH61R269

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

PRESSUPOST  1OBRA 01
INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT: ASCENSORCAPÍTOL 18

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Unitats * Un ascensor Simple
Tipus d'ascensor * MRL 2:1 (AIRON 1000-D) p similar Capacitat/Persones (Q) * 1000 Kg / 13 persones
Nº de parades * 3 Nº d'accessos * 3 / Emb.simple Recorregut Útil * 7,5 m (aproximat)Velocitat * 1 m/s
Dimensions de recinte * 1830 x 2500 (ample x fons mm) Fossat * 1300 mm Escapament * 3600 mm
Unitat de Control * Microprocessador MUE 5000 control (CAN BUS) * Sistema de control colectiva en baixada i pujada (3
x 400 / 230 Vac, 50 Hz) * Simplex* Variador KEBPrecablejat * Instalació precablejada completa
* Caixes de conexió i revisió incloses* Caixa de control fossat incloses* Rosari de llums inclòs
Màquina/Tracció * Màquina CEG mini 240 D-240mm 7,1 Kw Cabina * Dim.: 1100 (A) x 2100 (F) x 2100 (H) mm
* Tipus: SKS/95 * Panells: Panells en Acer Inoxidable * Sostre: Inox * Iluminació: Leds* Terre: Prep.marbre (marbre no
inclòs)* Ventilació: natural* Pasamà: acer Inox en panell posterior cabina* Mig mirall en panell posterior
* Caixa de control: Situada en l'exterior (sostre cabina) * Fotoèl·llules/Barreres: Cortina fotoelèctrica
* Altres:Barana de protecció al sostre sòcals y embocadures en inox Botonera de Cabina * Botonera de columna
completa, inclou: Pulsadors per tots els pisos de servei amb braille i lluminosos Pulsadors d'obertura i tancament de
portes Pulsador d'alarma amb auto trucada de telèfon Display de cabina LCD Senyal visual i acústica de sobre-càrrega
Llum d'emergencia amb bateria recargable Botonera de Planta * Plaques d'Inox al marc de la porta
* Emergència obertura portes * Display LCD a la planta principal .Bastidor de Cabina * LFP/2500-SLC EG-1200
Bastidor de contrapes * BCA/2000-S Guies * T-89/62/16 i T-65/54/8 (amb accessoris) Cables * 9 cables de 6,5mm Drako
250T Limitador de velocitat * Inclòs Altres característiques * Escala de fossat inclosa * Llum emergència 3 hores *
Maniobra de rescatament automàtic

1 EL2FJ1G2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Quadre elèctric d'ascensor hidràulic amb interruptor automàtic magnetotèrmic tipus ICP-M de 50 A d'intensitat nominal
interruptor diferencial de 63 A d'intensitat nominal i, comptador d'energia trifàsic de tres fils, col·locat en caixa de doble
aïllament de polièster reforçat, amb muntatge superficial.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

2 4G41A111

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de secció 5 x 6 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat en canal o safata.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

3 EG319656

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements
o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.La instal·lació inclou els accessoris i les
fixacions.

4 EG21H81J

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

PRESSUPOST  1OBRA 01
INSTAL.LACIONS CONTRAINCENDISCAPÍTOL 20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7, amb
base d'encastar, encastat.
inclou medis materials i humans de connexió fins la xarxa existent , acabat i en funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

1 EM112A10

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  1OBRA 01
SEGUERAT I SALUTCAPÍTOL 21

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra1 H16F1004

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

PRESSUPOST  1OBRA 01
JARDINERA I CONDICIONAMENT EXTERIORCAPÍTOL 22

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

1 ER3P2154

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

C#*D#*E#*F#1 7.000 0.300 2.100

TOTAL AMIDAMENT 2,100

EUR
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u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de
compost i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

2 ER66244B

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m2 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C3.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

3 ER743G11

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

m2 Mòdul de pèrgola idèntica existents de dimensions 3.00x4.00 x 240 alçada i umbracle de 12m2 L'estructura de suport
està realitzada en acer galvanitzat en calent pintat amb perfileria de 60x60 mm calçada sobre paviment amb amb pletina
150x150 amb tacs mecànics.
La instal·lació és totalment mecànica, sense soldadures, mitjançant cargols d'acer inoxidable. Transport i instal·lació
inclosos.Partida d'obra completament acabada
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4 1R431150

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  1OBRA 01
VARISCAPÍTOL 23

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Ajudes de ram de paleta a totes i cada una de les intal.lacions i altres partida d'obra1 EY011312

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Partida de previsió d'imprevistos atesa la preexitència i intervenció en edificació
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT, validada abans de la seva execució per DT i
responsable tècnics Ajuntament

2 EY021311

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en
superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques

3 EJ42U010

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

4 EJ43U005

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb
fixacions mecàniques

5 EJ46U010

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat
amb fixacions mecàniques

6 EJ46U020

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

EUR
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u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable,
col·locat amb fixacions mecàniques

7 EJ46U015

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

8 EJ14BA1P

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Dutxa de telèfon d'aspersió regulable, roscada a tub flexible, sintètica, preu alt.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

9 EJ22Y920

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues
entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

10 EJ22612A

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Barret de xemeneia antivent per a la formació de xemeneia individual, de 150 mm de diàmetre nominal, d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

11 EE41JP59

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 150 mm de diàmetre nominal i 210 mm de diàmetre
exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat.
Inclou PP de perforació sostre existent i coberta existent i posterior segellat sostre i capes impermeables i encontres
per deixar la partida d'obra completament acabada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

12 EE41B152

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'alumini recobert de niló, col·locat
amb fixacions mecàniques

13 EJ46U004

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Barana d'acer, d'alçada 40 cm formada per tubular 20x60 mm superior i dos travessers de 25x25 mm cada 15 cm. amb
muntants 20x60 mm , acorada obra, pintada RAL 7022 completament acabada
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

14 EB121EAE

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

m Partida alçada de retirada i col.locació de barana existent. Partida d'obra completament acabada. Inclou repintat15 FB121AAM

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

EUR
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u Resituació de paperera existent abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb
fixacions mecàniques

16 FQ21BC60

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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P-1 13512C51 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat
d'acord amb les especificacions de la DT.No inclou cap operació de moviment de terres.

241.72 €

(DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-2 13522B83 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de
formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 50 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, no vist.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat
d'acord amb les especificacions de la DT.No inclou cap operació de moviment de terres.

436.39 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-3 135C57B2 m3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/10/IIa,
de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba, armat amb
70 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 i encofrat no vist amb una quantia de 0,2 m2/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat
d'acord amb les especificacions de la DT.No inclou cap operació de moviment de terres.

333.33 €

(TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-4 1452245H m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó una cara vista vist amb una quantia d'encofrat
10 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 60 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.

477.99 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-5 14531A6G m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3,
formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 150 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.

552.56 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-6 1458116G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 80 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.

645.86 €

(SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-7 145A26HB m2 Sostre nervat unidireccional de 22+4 cm, amb cassetons de morter de ciment amb una
quantia de 0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m, amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura en malles electrosoldades 15x30 cm, 6i 6
mm de D, i una quantia 0,085 m3 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot. INCLOU
ANCORATGE AMB ESTRUCTURA EXISTENT PER MITJÀ DE D 12 C 35 CM EN TOT EL
PERÍMETRE DE L'ENCONTRE AMB EDIFICI EXISTENT
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione
de la DT.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge
de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La
superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els
criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.

85.06 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-8 145C1862 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1
m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 15 kg/m2.

147.07 €
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NCLOU ANCORATGE AMB ESTRUCTURA EXISTENT PER MITJÀ DE D 12 C 35 CM EN
TOT EL PERÍMETRE DE L'ENCONTRE AMB EDIFICI EXISTENT
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione
de la DT.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge
de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La
superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els
criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.
(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-9 15123ACH m2 Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora,
impermeabilització amb imprimació CURIDAN amb una dues menbranes GLASDAN 30
PELAST , ESTERDAN 40 P ELAST geptèxtil DANOFELT PY 200 aïllament tèrmic
DANOFELT PY 200 (3plaques de 40MM) capa separadora DANOFELT PY 200 i acabat de
terrat amb capa de protecció de palet de riera.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%No inclou la realització d'elements especials com
ara els minvells, els aiguafons, etc.

96.64 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-10 151Z1099 m Junt de dilatació de la formació de pendents amb formigó, amb planxa de poliestirè expandit i
reforç de membrana amb làmina bituminosa LBM (SBS)-40-FV+FP, per a coberta no
transitable.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions
del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

18.27 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-11 151Z50AK m Junt de dilatació estructural, a l'esquena d'ase, amb planxa de poliestirè expandit, reblert de
junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit, reforç de membrana amb làmina bituminosa
LBM (SBS)-40-FV+FP i segellat amb massilla de silicona, per a coberta no transitable.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions
del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

56.63 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-12 151Z6UF9 m Minvell amb reforç de membrana bituminosa LBM (SBS)-50/G-FP encastada al parament i
formació de junt de poliestirè expandit, per a coberta no transitable.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions
del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

57.82 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-13 16122A31 m2 Envà d'obra de fàbrica ceràmica formada per un full de gruix 100 mm de peça ceràmica de
gran format de 700x500x100 mm col·locada amb adhesiu a base de guix per a unió de peces
ceràmiques,
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es
dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas
de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució
de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

19.14 €

(DINOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
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P-14 16129129 m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls, full principal exterior de
paret recolzada de 14 cm de gruix de maó calat de 290x140x50 mm, col·locat amb morter
elaborat a l'obra, revestiment intermedi de la cara interior del full principal amb arrebossat
W1, aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de tensió a la compressió 30 kPa, de
40 mm de gruix i full interior format per paredó amb morter elaborat a l'obra de 10 cm de
gruix de totxana de 290x140x100 mm, en tram central. C1+J1+N1+B1 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es
dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas
de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució
de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

94.74 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-15 1612A352 m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica per a revestir de dos fulls, full principal exterior de
paret recolzada de 14 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter
elaborat a l'obra, cambra d'aire, aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de tensió
a la compressió 50 kPa, de 50 mm de gruix i full interior format per envà col.locat amb morter
elaborat a l'obra o guix de 4 cm de gruix de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, en tram
central. C1+J1+B2/B3 segons CTE/DB-HS.
INCLOU PP DE TOTES LES PECES I ACCESSORIS PER SUBJECCIÓ FAÇANA A
ESTRUCTURA , LLINDES , ETC PER DEIXAR LA APRTIDA D'OBRA COMPLETAMENT
ACABADA
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es
dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas
de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució
de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

76.80 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-16 1612GEAC m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls travats amb connector de
fil d'acer inoxidable, full exterior de paret de passant de 14 cm de gruix de maó calat de
290x140x50 mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra, cambra d'aire de 2 cm de gruix,
aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de tensió a la compressió 60 kPa, de 20
mm de gruix i full interior format per paret estructural de 14 cm de gruix de maó calat
290x140x100 mm, en tram central. C1+J1+B2/B3 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es
dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas
de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució
de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

148.34 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-17 17CD4412 m2 Aïllament exterior amb placa rígida de llana de roca, de densitat 66 a 85 kg/m3 de 40 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >=1,111 m2.K/W i
revestiment de vel negre col·locades amb adhesiu acrílic barrejat amb ciment pòrtland i amb
fixacions mecàniques, revestit exteriorment amb morter monocapa de calç amb acabat
raspat, de 10 mm de gruix, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 4x4 mm i un pes

103.57 €
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mínim de 180 g/m2, amb part proporcional d'angulars per a protecció d'arestes d'alumini de 5
mm de gruix i 25 mm de desenvolupament, no inclou la preparació del suport. B2+ R3
segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les
especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments
que s'hagin embrutat.
(CENT TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-18 193513B4 m2 Solera de formigó HA-20/P/20/ I armada , de 15 cm de gruix, capa drenant amb grava de
pedrera de 50 a 70 mm de D, capa anticapilaritat DANOPREN H 25 PLUS, capa de morter
de neteja 5 cm, imprimació bituminosa CURIDAN amb banda de reforç E30 PELAST , làmina
impermeabilitzana POLYDSAN 48 P capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè. C2+D1
segons CTE/DB-HS., capa separadora geotèxtil DANOFELT PY 200 aïllament tèrmic
DANOPREN CJ Geotèxtil DANOFELT PY 200
Criteri d'amidament: m2 de superfície amid PLUS ada segons les especificacions de la
DT.L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la
unitat d'obra de la capa subjacent.No són d'abonament els sobreescreixos laterals ni els
necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

85.85 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-19 193527B4 m2 Placa de formigó hidròfug HA-25/P/20/ I, de 15 cm de gruix, armada amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm de D, capa drenant amb
grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb repàs i
piconatge de caixa de paviment del PN. C1+C2+D1 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la
DT.L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la
unitat d'obra de la capa subjacent.No són d'abonament els sobreescreixos laterals ni els
necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

35.86 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-20 19C14432 m2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens,
inclòs rebaixat, polit i abrillantat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.

50.39 €

(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-21 1D5A2160 m Drenatge exterior de mur de contenció d'alçària <= 3 m, de formigó de 10 cm de gruix, per a
recolzament de tub de PVC per a drenatges ranurat de diàmetre 160 mm, impermeabilització
amb barrera de vapor/estanqueïtat d'una làmina bituminosa autoadherida LBA(SBS)-20-FV ,
capa drenant de làmina de polietilè amb nòduls, capa filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa
amb graves per a drenatge, i càrrega de terres. D1+D3 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de
la DT.

120.56 €

(CENT VINT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-22 1G224200 u Partida alçad de desplaçament instal.lacions en sala,per canvi d'ubicació d'interruptors sala,
accés numèric i termòstat

352.14 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-23 1G224201 u Instal·lació elèctrica interior per a la sala i menjador ,i exterior , sense ajudes de ram de
paleta.
Partida d'obra completament acabada inclou connexions a xarxa existent i totes aquelles
accions i materials per deixar la partida d'obra completament acabada.

1,086.79 €

(MIL VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)



Ampliació Residència Avis Navàs

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 21/04/22 Pàg.: 5

P-24 1G22A301 u Partida alçada de reconnexió d'enllumenat extreiors (aplics )
Inclou l'anulació de la línia i aplics existents (2) i formació de la xarxa ampliada i la
reconnexió , no s'inclouen les llumeneres exteriors. Per deixar la aprtida d'obra completament
acabada.

185.56 €

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-25 1J414001 u Partida alçada d'instal.lació de Instal·lació de lampisteria sense ajudes de ram de paleta.
Interior i exterior edifici

417.41 €

(QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-26 1R431150 m2 Mòdul de pèrgola idèntica existents de dimensions 3.00x4.00 x 240 alçada i umbracle de
12m2 L'estructura de suport està realitzada en acer galvanitzat en calent pintat amb
perfileria de 60x60 mm calçada sobre paviment amb amb pletina 150x150 amb tacs
mecànics.
La instal·lació és totalment mecànica, sense soldadures, mitjançant cargols d'acer
inoxidable. Transport i instal·lació inclosos.Partida d'obra completament acabada
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

931.00 €

(NOU-CENTS TRENTA-UN EUROS)

P-27 42152221 m2 Enderroc de coberta invertida formada per capa de formigó lleuger de 15 cm d'alçària
mitjana, làmina impermeabilitzant i aïllament tèrmic amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.

27.30 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-28 4G41A111 u Quadre elèctric d'ascensor hidràulic amb interruptor automàtic magnetotèrmic tipus ICP-M de
50 A d'intensitat nominal interruptor diferencial de 63 A d'intensitat nominal i, comptador
d'energia trifàsic de tres fils, col·locat en caixa de doble aïllament de polièster reforçat, amb
muntatge superficial.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

803.22 €

(VUIT-CENTS TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-29 E21R12A0 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa
a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

126.19 €

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-30 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les
especificacions de la DT.No inclou la tala d'arbres.

1.91 €

(UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-31 E221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com
a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha
d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

3.64 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-32 E222192A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta
(> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre
camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com
a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha
d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

25.36 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-33 E2225212 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb mitjans manuals i amb les terres a contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com
a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha
d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

49.87 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-34 E222B838 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en roca de resistència a
la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb
les terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com
a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha
d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

43.59 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-35 E2255H70 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm
com a màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.La partida
d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material
provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti
de terres.

45.07 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-36 E2255P70 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a
màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.La partida
d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material
provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti
de terres.

18.42 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-37 E225T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

1.40 €

(UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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P-38 E2R4503A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un
increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

9.30 €

(NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-39 E2R6423A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un
increment per esponjament d'un 35%.

12.40 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-40 E3Z152P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de
camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

8.14 €

(VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-41 E4417315 kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

2.59 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-42 E442F03D kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a elements d'ancoratge formats per peça
composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

2.74 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-43 E4476125 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,així com muntanst
verticals i horitzonals tubulasrs 40x40x1.5 mm, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Inclou pintura d'acabat de color  idèntic al monoc
INCLOU PP DE TACS QUÍMICS I ALTRES MEDIS DE SUBJECCIÓ DE L'ESTRCUTURA
SECUNDÀRIA(SUPORT FAÇANA) A L'ESTRCUTURA PRINCIPAL.)
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

3.35 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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P-44 E44Z7A25 kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

3.87 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-45 E545UA50 m2 Coberta acústica amb panell nervat de 50 mm de gruix, de dues planxes d'acer prelacades
de 0,6 mm de gruix, la inferior perforada, aïlament de fibra mineral d'alta densitat de 100
kg/m3 i una conductivitat tèrmica de 0,04 W/mK, amb un pes aproximat de 14,5 kg/m2, de 5
greques amb una separació de 250 mm, col·locada amb fixacions mecàniques

35.51 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-46 E5ZH5H77 u Bonera sifònica d'ABS de diàmetre 80 mm amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre
làmina bituminosa en calent.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

36.61 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-47 E5ZH88VD u Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de diàmetre 200 mm i bastiment amb perfil L de 20x20
mm, col·locada amb morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les
especificacions de la DT.

80.06 €

(VUITANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-48 E5ZZPTJ0 u Tub per a ventilació, de PVC, de 20 cm de llargària, de 160 mm de diàmetre, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

5.14 €

(CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-49 E612413V m2 Paret de tancament SUSPESA, exterior formada per les següents capes descrites des de
l'exterior :
acabat amb sistema SATE,(morter monocapa(no inclòs) morter aglomerant ,malla de fibrea
de vidre, morter aglomerat,plaxa aïllament poliestirè expandit 40mm,morter adhesiu, placa
Aquaplanel de Kanuf o similar, aïllament de llana de roca 60mm, planta A de Knauf càmara
aite. aïllamenbt de llana de Roca 60mm i planxa Kanuf A.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es
dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas
de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució
de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

132.57 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-50 E612854L m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm color especial, d'una cara vista, col·locat amb
morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es
dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas
de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució
de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i

56.47 €
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s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-51 E612TRAV m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es
dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas
de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució
de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

22.76 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-52 E6Z1374V m Caixa per a persiana enrotllable en paret de 28 cm, de ceràmica armada per a revestir, de
34x25 cm i de més de 3 i fins a 4 m de llargària, per a un accionament a través de motor,
cinta o torn, col·locada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

27.10 €

(VINT-I-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-53 E721B327 m2 Membrana per a impermeabilització de especial per banys i zones humides tipus water stop
de Ferroland  adherida amb doble capa de ciment cola flexible tipus C2
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%En aquest criteri de deducció de forats s'inclou
l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el
forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitatAquest
criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

16.61 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-54 E7C2S332 m2 Aïllament tèrmic de caixa de persiana enrotllable, amb planxa de poliestirè extruït (XPS)
col·locades amb adhesiu de formulació específica.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

6.52 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-55 E7Z15MD0 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

8.86 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-56 E81121E4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

17.44 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-57 E81127E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:4, remolinat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

17.41 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-58 E8122313 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments
que s'hagin embrutat.

9.71 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-59 E82B142L0004 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït
esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) ref. P01FA711 de la serie Adhesius
cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC i rejuntat amb beurada CG2 ref.
P01FJ500 de la serie Morter de rejuntat cimentòs especial universal de BASF-CC (UNE-EN
13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.En
revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.

28.54 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-60 E82Z1A10 m Cantonera de PVC de de color estàndard, de 8 mm d'alçària, i amb forma de quart de cercle
tancat, col·locada amb morter adhesiu.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.90 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-61 E833535E m2 Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb pedra artificial de
morter de ciment colorejat beige, rentada amb àcid, de 2501 a 6400 cm2, col·locada amb
ganxos i morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les
especificacions de la DT.

94.70 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-62 E833C35E m2 Aplacat de faixa horitzontal exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb pedra artificial de
morter de ciment colorejat beige, rentada amb àcid, de 2501 a 6400 cm2, col·locada amb
ganxos i morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les
especificacions de la DT.

133.42 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-63 E83CABRE m2 Aplacat de faixa vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional amb una
cara polida i abrillantada, preu mitjà, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta
viva a les quatre vores i 1250 cm2, com a màxim, col·locada amb ganxos i morter de ciment
1:6.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les
especificacions de la DT.

169.39 €

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-64 E841BD82 m2 Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat superficial perforat, amb cantell rebaixat (E)
segons la norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i 19 mm de gruix , amb classe d'absorció
acústica D segons UNE-EN ISO 11654 , sistema desmuntable amb estructura acer
galvanitzat vista format per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada
1,2 m fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfil secundaris
col·locats formant retícula , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.

24.70 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-65 E842L834 m2 Cel ras registrable de plaques de llana de roca compactada, acabat superficial amb pintura
color blanc, amb cantell rebaixat/ranurat, de 600x 600 mm i 18 a 21 mm de gruix classe
d'absorció acústica A segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al
foc A1, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat oculta, formada per perfils principals en
forma de T invertida de 24 mm de base cada 0,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m i perfils rigiditzadors ,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.

35.99 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-66 E86BADB7 m2 Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini d'1,5 mm de gruix, acabat anoditzat color
especial, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat
amb muntants cada 60 cm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

50.35 €

(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-67 E898E470 m2 Pintat de parament horitzontal exterior arrebossat, amb pasta plàstica de picar amb acabat
texturat, amb una capa d'imprimació al làtex diluït i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments
que s'hagin embrutat.

13.78 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-68 E8J36C7L m Coronament de paret de 33 a 47 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc,
rentada amb àcid, amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

81.62 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-69 E8K3DC4K m Escopidor de 28 a 29 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, rentada
amb àcid, amb trencaaigües a un cantell, col·locada amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

37.26 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-70 E93AA3C0 m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

7.14 €

(SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-71 E9B4B3C5000D m2 Paviment interior amb peces de pedra granítica d'importació amb una cara flamejada, preu
mitjà, de 30 mm de gruix i 1251 a 2500 cm2, col·locades amb adhesiu C2 TE (UNE-EN
12004) ref. P01FA720 de la serie Adhesius cimentosos per a la col·locació de pedra natural i
marbre. Sistema CARRA de BASF-CC i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) ref.
P01FJ500 de la serie Morter de rejuntat cimentòs especial universal de BASF-CC

177.41 €

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-72 E9DD1C1D m2 Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat antilliscant, grup BIb/BIIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

30.07 €

(TRENTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-73 E9E1521J m2 Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT,
amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament específic
dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat.

26.11 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-74 EAF1457DK98Q u Finestra d'alumini F5 lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 80x160 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la serie
Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

423.59 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-75 EAF1477DK98Q u Finestra F4 d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 90x160 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la serie
Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

496.46 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-76 EAF5CNAC0007 u Fulla fixa ref. FSFX-FIX-2 de la serie SAPHIR FX de TECHNAL d'alumini lacat RAL 7022 ,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 90x240 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Altres articles: ref. P06SI250 de la

406.18 €
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serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
(QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-77 EAF5CNACK98Q u Fulla fixa d'alumini lacat RAL 7022, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 90x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

542.67 €

(CINC-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-78 EAF5CR7CK98Q u Fulla fixa d'alumini lacat RAL 7022 , col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 190x240 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

848.05 €

(VUIT-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-79 EAF5E9ADK98Q u Balconera d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents
i un fix, per a un buit d'obra aproximat de 250x240 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la serie
Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

1,808.93 €

(MIL VUIT-CENTS VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-80 EAQFAL15 u Fulla acabada i caixó metàl.lic per revestir per a porta corredissa encastada amb una llum
de pas de 100x 200 cm, de cares llises, acabat superficial ambde DM lacat, ferratges de preu
mitjà i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa
encastada

602.10 €

(SIS-CENTS DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-81 EB121EAE m Barana d'acer, d'alçada 40 cm formada per tubular 20x60 mm superior i dos travessers de
25x25 mm cada 15 cm. amb muntants 20x60 mm , acorada obra, pintada RAL 7022
completament acabada
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

100.57 €

(CENT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-82 EC17AB44 m2 Vidre aïllant d'una lluna de baixa emissivitat i una incolora, de 4 i 6 mm de gruix i cambra
d'aire de 12 mm, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

38.92 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-83 EC1G1121 m2 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral de
color estàndard, cambra d'aire de 6 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 3+3 amb
1 butiral transparent, col·locat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.S'han de
considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple
immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat

87.31 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-84 ED111E51 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

17.51 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
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P-85 ED15E871 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

22.56 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-86 ED3F3340 u Pericó prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, amb tapa cega de PVC
reforçada, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

29.45 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-87 ED5H6A95 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 130 a 160 mm
d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable entramada classe B125, segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb
solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

196.27 €

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-88 ED7FQ314 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

57.17 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-89 ED7FR114 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

46.53 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-90 EE36R5D1 u Radiador d'alumini de 25 elements amb 1 columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

338.18 €

(TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-91 EE39X583 u Radiador tovalloler de tub d'acer inoxidable, amb 3 espais de 300 a 600 mm d'amplària i de
900 a 1300 mm d'alçària, segons UNE-EN 442-1, mural, col·locat

539.31 €

(CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-92 EE41B152 u Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 150 mm de diàmetre nominal i
210 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic
de llana de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat.
Inclou PP de perforació sostre existent i coberta existent i posterior segellat sostre i capes
impermeables i encontres
per deixar la partida d'obra completament acabada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

371.15 €

(TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)



Ampliació Residència Avis Navàs

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 21/04/22 Pàg.: 15

P-93 EE41JP59 u Barret de xemeneia antivent per a la formació de xemeneia individual, de 150 mm de
diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1,
col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

74.31 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-94 EEGA17F9 u Partida alçada de reubicació d'unitat interior de bomba de calor existent en Sala, d'expansió
directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, de 4,9
a 5,6 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,20 a 2,40,
amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic
R32, col·locada.
Inclou tots el medis materials i humas per deixar la partida completament acabada i en
funciomanet  inclòs  recàrgues de fluid inclosos, per deixar la partida en funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

220.92 €

(DOS-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-95 EEGA17FA u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat
exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a
distància i termòstat, de 4,9 a 5,6 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en
calor, de EER de 2,20 a 2,40, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor
hermètic rotatiu i fluid frigorífic R32, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

1,605.93 €

(MIL SIS-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-96 EEGC31C9 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus cassette, unitat
exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a
distància i termòstat, de 4 vies de sortida d'aire, de 10,5 a 12,5 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1
compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R32, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

4,019.96 €

(QUATRE MIL DINOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-97 EEK13QB8 u Reixeta ventilació , d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat RAL 7022, de
1025x200 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta , amb comporta de regulació de
cabal tipus corredissa i fixada al bastiment.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

134.74 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-98 EEM3A112 u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 160 m3/h de cabal
màxim d'aire, col·locat en conducte

116.36 €

(CENT SETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-99 EEZ52210 u Partida alçada de desplaçament radiador en Sala (5m ) i planta primera (3m) utilitzant el
mateix mètode de canondades de calefacció.
Inclou tots el medis , materials i humans per deixar la partida d'obra completament acabada i
en funcionament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

154.84 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-100 EEZ52220 u Partida alçada de connexió dels nous radiadors de Sala , menjador i banys a la xarxa
existent de calefacció.
Inclour tots els medis , materials i hums , per deixar la parida d'obra completament acabada i
en funcionament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la

390.53 €
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DT.
(TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-101 EG21H81J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.La instal·lació
inclou els accessoris i les fixacions.

7.26 €

(SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-102 EG319656 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en canal o safata.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del
projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst
per a les connexions.

6.36 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-103 EH1L1141JJQB u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la
llumenera, amb ref. 70130033-583 de la serie Downlight superfície 701 de SIMON font
d'alimentació, muntada superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.

264.23 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-104 EH327M42 u Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de plàstic,
amb 2 làmpades led  de 100 W, muntat superficialment en parament vertical.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.

196.28 €

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-105 EH61R269 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens,
1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu
cas.

76.51 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-106 EJ14BA1P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

222.03 €

(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-107 EJ22612A u Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó
cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

109.94 €

(CENT NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-108 EJ22Y920 u Dutxa de telèfon d'aspersió regulable, roscada a tub flexible, sintètica, preu alt.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

50.79 €

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-109 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer
inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de
sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques

62.25 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-110 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques

133.28 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-111 EJ46U004 u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'alumini
recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

346.00 €

(TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS)

P-112 EJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

68.29 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-113 EJ46U015 u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de
tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

124.33 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-114 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

256.44 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-115 EL2FJ1G2 u Unitats * Un ascensor Simple
Tipus d'ascensor * MRL 2:1 (AIRON 1000-D) p similar Capacitat/Persones (Q) * 1000 Kg /
13 persones
Nº de parades * 3 Nº d'accessos * 3 / Emb.simple Recorregut Útil * 7,5 m
(aproximat)Velocitat * 1 m/s
Dimensions de recinte * 1830 x 2500 (ample x fons mm) Fossat * 1300 mm Escapament *
3600 mm
Unitat de Control * Microprocessador MUE 5000 control (CAN BUS) * Sistema de control
colectiva en baixada i pujada (3 x 400 / 230 Vac, 50 Hz) * Simplex* Variador KEBPrecablejat
* Instalació precablejada completa
* Caixes de conexió i revisió incloses* Caixa de control fossat incloses* Rosari de llums
inclòs
Màquina/Tracció * Màquina CEG mini 240 D-240mm 7,1 Kw Cabina * Dim.: 1100 (A) x 2100
(F) x 2100 (H) mm
* Tipus: SKS/95 * Panells: Panells en Acer Inoxidable * Sostre: Inox * Iluminació: Leds*
Terre: Prep.marbre (marbre no inclòs)* Ventilació: natural* Pasamà: acer Inox en panell
posterior cabina* Mig mirall en panell posterior
* Caixa de control: Situada en l'exterior (sostre cabina) * Fotoèl·llules/Barreres: Cortina
fotoelèctrica
* Altres:Barana de protecció al sostre sòcals y embocadures en inox Botonera de Cabina *
Botonera de columna completa, inclou: Pulsadors per tots els pisos de servei amb braille i
lluminosos Pulsadors d'obertura i tancament de portes Pulsador d'alarma amb auto trucada
de telèfon Display de cabina LCD Senyal visual i acústica de sobre-càrrega Llum
d'emergencia amb bateria recargable Botonera de Planta * Plaques d'Inox al marc de la porta
* Emergència obertura portes * Display LCD a la planta principal .Bastidor de Cabina *
LFP/2500-SLC EG-1200
Bastidor de contrapes * BCA/2000-S Guies * T-89/62/16 i T-65/54/8 (amb accessoris)
Cables * 9 cables de 6,5mm Drako 250T Limitador de velocitat * Inclòs Altres característiques
* Escala de fossat inclosa * Llum emergència 3 hores * Maniobra de rescatament automàtic

31,531.74 €

(TRENTA-UN MIL CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-116 EM112A10 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN
54-5 i UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat.
inclou medis materials i humans de connexió fins la xarxa existent , acabat i en funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

229.88 €

(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-117 ER3P2154 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

121.30 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-118 ER66244B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de
plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

19.07 €

(DINOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-119 ER743G11 m2 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C3.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

29.14 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-120 EY011312 m Ajudes de ram de paleta a totes i cada una de les intal.lacions i altres partida d'obra 1,121.54 €
(MIL  CENT VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-121 EY021311 u Partida de previsió d'imprevistos atesa la preexitència i intervenció en edificació
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT, validada abans
de la seva execució per DT i responsable tècnics Ajuntament

1,438.86 €

(MIL QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-122 F96511C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de
20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

26.20 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-123 FB121AAM m Partida alçada de retirada i col.locació de barana existent. Partida d'obra completament
acabada. Inclou repintat

16.18 €

(SETZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-124 FQ21BC60 u Resituació de paperera existent abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub
d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

35.92 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-125 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 20.36 €
(VINT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-126 K2131121 m3 Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els
perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats
per la DF.

94.69 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-127 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.Inclou enderroc materrial en càmera aire.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

9.91 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-128 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

20.94 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-129 K2183741 m2 Arrencada d'aplacat de pedra artificail en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.

11.66 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-130 K2183971 m Arrencada d'escopidor ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.

4.08 €

(QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-131 K2183A71 m Arrencada de coronament ceràmic o de pedra, de fins 30 cm d'amplària, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.

5.11 €

(CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-132 K218A210 m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 8.99 €
(VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-133 K218D6A0 m2 Desmuntatge d'aplacat de pedra en parament, amb mitjans manuals, neteja i aplec del
material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.

22.89 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-134 K2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.

7.19 €

(SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-135 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor.Inclou enderroc paviment de panot
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

120.86 €

(CENT VINT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-136 K2194721 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

8.18 €

(VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-137 K219CC11 m2 Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

7.86 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-138 K219KFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions
del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

15.97 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-139 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les
especificacions de la DT.

6.13 €

(SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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P-140 K21A2011 u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les
especificacions de la DT.

12.25 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-141 K21C201A m2 Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals,
aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

6.46 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-142 K21E1D11 u Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat de 100 m2 de
superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

287.66 €

(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-143 K21E3011 u Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat
o desmuntat segons les especificacions de la DT.

18.79 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-144 K21EA011 m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de
la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

9.41 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-145 K21EF011 u Arrencada d'unitat exterior i suports de sistema d'aire condicionat, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat
o desmuntat segons les especificacions de la DT.

94.70 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-146 K21EG011 u Arrencada d'unitat interior i suports de sistema d'aire condicionat tipus consola, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat
o desmuntat segons les especificacions de la DT.

85.31 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-147 K21FU100 m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1/2'' o 15 mm de
diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

2.32 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-148 K21FU110 m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1'' o 25 mm de
diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

2.78 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-149 K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de
la DT.Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.

0.94 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-150 K21H1011 u Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

2.82 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-151 K881M136 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII W2, segons la norma
UNE-EN 998-1, col·locat manualment sobre paraments sense revestir i acabat raspat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les
especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments
que s'hagin embrutat.Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.

20.41 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-152 K894ACK0 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i
dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la
DT.Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

15.10 €

(QUINZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-153 K898JTA0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa
segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments
que s'hagin embrutat.

8.59 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-154 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments
que s'hagin embrutat.

5.99 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-155 K9E1121G m2 Paviment de peces de formigó gris de 40x40x2,5 cm, de 10x5 pastilles classe 1a, preu alt,
sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada
de ciment pòrtland.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT,
amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament específic
dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat.

32.12 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
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P-156 K9U21AAD m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb
deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50%
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%

10.24 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-157 KAF12B9DK98Q u Finestra d'alumini F1 lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra aproximat de 160x160 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la serie
Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

841.93 €

(VUIT-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-158 KAF12F9MK98Q u Finestra d'alumini F2 lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra aproximat de 230x160 cm, elaborada amb perfils de preu
superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref.
P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

1,235.13 €

(MIL DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-159 KH2LRJAD u Llum decratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, forma
circular, 24 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR=22, eficàcia lluminosa de 60
lm/W, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe I , cos alumini, amb grau de protecció IP
44, col·locat encastat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.

113.60 €

(CENT TRETZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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m313512C51 Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba, armat amb 40
kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una
quantia d'1 m2/ m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat,
mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.No inclou cap operació de
moviment de terres.

P- 1  €241,72

Altres conceptes 241,72 €

m313522B83 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30
cm de gruix, de formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 50 kg/m3 i encofrat
industrialitzat per a murs, no vist.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat,
mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.No inclou cap operació de
moviment de terres.

P- 2  €436,39

Altres conceptes 436,39 €

m3135C57B2 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses de fonaments,
HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb bomba, armat amb 70 kg/m3 d'armadura per a lloses de
fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 i encofrat no vist amb una quantia de 0,2 m2/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat,
mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.No inclou cap operació de
moviment de terres.

P- 3  €333,33

Altres conceptes 333,33 €

m31452245H Mur de formigó armat, per a deixar el formigó una cara vista vist amb una
quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60
kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la
DT.

P- 4  €477,99

Altres conceptes 477,99 €

m314531A6G Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una
quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 150 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la
DT.

P- 5  €552,56

Altres conceptes 552,56 €

m31458116G Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3,
formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la
DT.

P- 6  €645,86

Altres conceptes 645,86 €
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m2145A26HB Sostre nervat unidireccional de 22+4 cm, amb cassetons de morter de ciment
amb una quantia de 0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m, amb una quantia
de 15 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura en
malles electrosoldades 15x30 cm, 6i 6 mm de D, i una quantia 0,085 m3 de
formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot. INCLOU ANCORATGE AMB
ESTRUCTURA EXISTENT PER MITJÀ DE D 12 C 35 CM EN TOT EL
PERÍMETRE DE L'ENCONTRE AMB EDIFICI EXISTENT
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les
especificacione de la DT.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els
elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les
cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la
recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La superfície
corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a
conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.

P- 7  €85,06

Altres conceptes 85,06 €

m2145C1862 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta
de pi, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba
i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15
kg/m2.
NCLOU ANCORATGE AMB ESTRUCTURA EXISTENT PER MITJÀ DE D 12
C 35 CM EN TOT EL PERÍMETRE DE L'ENCONTRE AMB EDIFICI
EXISTENT
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les
especificacione de la DT.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els
elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les
cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la
recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La superfície
corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a
conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.

P- 8  €147,07

Altres conceptes 147,07 €

m215123ACH Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa
separadora, impermeabilització amb imprimació CURIDAN amb una dues
menbranes GLASDAN 30 PELAST , ESTERDAN 40 P ELAST geptèxtil
DANOFELT PY 200 aïllament tèrmic DANOFELT PY 200 (3plaques de
40MM) capa separadora DANOFELT PY 200 i acabat de terrat amb capa de
protecció de palet de riera.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%No inclou la realització d'elements
especials com ara els minvells, els aiguafons, etc.

P- 9  €96,64

141041 Làmina asfàltica de betum elastòmer (tipus LBM),LBM-30.FV, d'1m d'ample i
pes mitja de 3.0 kg/m2, de superfície no protegida, amb armadura feltre de
fibra de vidre de 60 g/m2, ref. 141041 de la sèrie Glasdan de DANOSA

 €3.35000

141222 Làmina asfàltica de betum elastòmer de superfície protegida (tipus LBM),
LBM-40/G-FP 150 R, d'1m d'ample i pes mitja de 4.0 kg/m2, amb armadura
de feltre de polièster reforçada i estabilitzada de 150 g/m2 i material de
protecció de color gris a la cara externa de la lámina, ref. 141222 de la sèrie
Esterdan de DANOSA

 €9.86000

311013 Emulsió asfàltica de base aquosa, per a imprimació i preparació de
superfícies, en envàs de 5 Kg, ref. 311013 de la sèrie  Curidan de DANOSA

 €25.65000
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910022 Plafó rígid de poliestirè extruit d'aïllament tèrmic tipus IV, espessor 40 mm,

ref. 910022 de la sèrie Danodren de DANOSA
 €30.39000

E5113351 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de
diàmetre, de 5 cm de gruix, col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

 €6.69539

E5Z15N40 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

 €16.53942

E7B111A0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100
a 110 g/m2, col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen les pèrdues
de material corresponents a retalls i cavalcaments.

 €4.15369

Altres conceptes 0,00 €

m151Z1099 Junt de dilatació de la formació de pendents amb formigó, amb planxa de
poliestirè expandit i reforç de membrana amb làmina bituminosa LBM
(SBS)-40-FV+FP, per a coberta no transitable.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les
especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la
DF.

P- 10  €18,27

Altres conceptes 18,27 €

m151Z50AK Junt de dilatació estructural, a l'esquena d'ase, amb planxa de poliestirè
expandit, reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit, reforç de
membrana amb làmina bituminosa LBM (SBS)-40-FV+FP i segellat amb
massilla de silicona, per a coberta no transitable.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les
especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la
DF.

P- 11  €56,63

Altres conceptes 56,63 €

m151Z6UF9 Minvell amb reforç de membrana bituminosa LBM (SBS)-50/G-FP encastada
al parament i formació de junt de poliestirè expandit, per a coberta no
transitable.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les
especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la
DF.

P- 12  €57,82

Altres conceptes 57,82 €
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m216122A31 Envà d'obra de fàbrica ceràmica formada per un full de gruix 100 mm de peça
ceràmica de gran format de 700x500x100 mm col·locada amb adhesiu a base
de guix per a unió de peces ceràmiques, 
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de
més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen
l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

P- 13  €19,14

Altres conceptes 19,14 €

m216129129 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls, full
principal exterior de paret recolzada de 14 cm de gruix de maó calat de
290x140x50 mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra, revestiment intermedi
de la cara interior del full principal amb arrebossat W1, aïllament amb planxes
de poliestirè expandit EPS, de tensió a la compressió 30 kPa, de 40 mm de
gruix i full interior format per paredó amb morter elaborat a l'obra de 10 cm de
gruix de totxana de 290x140x100 mm, en tram central. C1+J1+N1+B1 segons
CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de
més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen
l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

P- 14  €94,74

Altres conceptes 94,74 €

m21612A352 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica per a revestir de dos fulls, full principal
exterior de paret recolzada de 14 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra, cambra d'aire, aïllament amb
planxes de poliestirè expandit EPS, de tensió a la compressió 50 kPa, de 50
mm de gruix i full interior format per envà col.locat amb morter elaborat a
l'obra o guix de 4 cm de gruix de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, en
tram central. C1+J1+B2/B3 segons CTE/DB-HS.
INCLOU PP DE TOTES LES PECES I ACCESSORIS PER SUBJECCIÓ
FAÇANA A ESTRUCTURA , LLINDES , ETC PER DEIXAR LA APRTIDA
D'OBRA COMPLETAMENT ACABADA
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de
més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen
l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

P- 15  €76,80

Altres conceptes 76,80 €
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m21612GEAC Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls travats
amb connector de fil d'acer inoxidable, full exterior de paret de passant de 14
cm de gruix de maó calat de 290x140x50 mm, col·locat amb morter elaborat a
l'obra, cambra d'aire de 2 cm de gruix, aïllament amb planxes de poliestirè
expandit EPS, de tensió a la compressió 60 kPa, de 20 mm de gruix i full
interior format per paret estructural de 14 cm de gruix de maó calat
290x140x100 mm, en tram central. C1+J1+B2/B3 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de
més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen
l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

P- 16  €148,34

Altres conceptes 148,34 €

m217CD4412 Aïllament exterior amb placa rígida de llana de roca, de densitat 66 a 85
kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK,
resistència tèrmica >=1,111 m2.K/W i revestiment de vel negre col·locades
amb adhesiu acrílic barrejat amb ciment pòrtland i amb fixacions mecàniques,
revestit exteriorment amb morter monocapa de calç amb acabat raspat, de 10
mm de gruix, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 4x4 mm i un
pes mínim de 180 g/m2, amb part proporcional d'angulars per a protecció
d'arestes d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament, no inclou
la preparació del suport. B2+ R3 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons
les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és
ara bastiments que s'hagin embrutat.

P- 17  €103,57

Altres conceptes 103,57 €

m2193513B4 Solera de formigó HA-20/P/20/ I armada , de 15 cm de gruix, capa drenant
amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa anticapilaritat DANOPREN
H 25 PLUS, capa de morter de neteja 5 cm, imprimació bituminosa CURIDAN
amb banda de reforç E30 PELAST , làmina impermeabilitzana POLYDSAN 48
P capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè. C2+D1 segons CTE/DB-HS., capa
separadora geotèxtil DANOFELT PY 200 aïllament tèrmic DANOPREN CJ
Geotèxtil DANOFELT PY 200 
Criteri d'amidament: m2 de superfície amid PLUS ada segons les
especificacions de la DT.L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No
són d'abonament els sobreescreixos laterals ni els necessaris per a
compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

P- 18  €85,85

311011 Emulsió asfàltica de base aquosa, per a imprimació i preparació de
superfícies, en envàs de 25 Kg, ref. 311011 de la sèrie  Curidan de DANOSA

 €9.25000
193525B4 Placa de formigó HA-25/P/20/ I, de 15 cm de gruix, armada amb malla

electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm de D,
capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb
geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge de caixa de paviment del PN.
C2+D1 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament
correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No són d'abonament els
sobreescreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.

 €23.88025

E31521C3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/10/I, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la
DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF.

 €4.69417
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E7216CD3000D Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402,

d'una làmina, de densitat superficial 6,6 kg/m2 formada per làmina de betum
modificat LBM (SBS)-50/G ref. 141374 de la serie Polydan de DANOSA amb
una armadura FP de feltre de polièster de 190 g/m2 i acabat de color
estàndard, adherida amb oxiasfalt OA 90/40, prèvia imprimació. Altres
articles: ref. 55025 de la serie SUPERMULd'ASFALTOS CHOVA, ref.
13420025 de la serie IMPRIMACIONS i EMULSIONS I ADHESIUS de
TEXSA.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%En aquest criteri de deducció de
forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o
elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitatAquest criteri inclou les pèrdues
de material corresponents a retalls i cavalcaments.

 €18.10203

E7A24A0L Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen les pèrdues
de material corresponents a retalls i cavalcaments.

 €1.40226

E7B11AA0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2, col·locat
sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen les pèrdues
de material corresponents a retalls i cavalcaments.

 €4.86870

E7B21A0L Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen les pèrdues
de material corresponents a retalls i cavalcaments.

 €1.40226

E7C294750009 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de
gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i
1,176 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell mitjamossa ref. 910022
de la serie Danodren de DANOSA , col·locada amb emulsió bituminosa.
Altres articles: ref. P06BI090 de la serie Revestiments bituminosos de
BASF-CC.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

 €14.06773

E9234B91 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i,
grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament
correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No són d'abonament els
escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de
capes subjacents.

 €8.18357

Altres conceptes -0,00 €
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m2193527B4 Placa de formigó hidròfug HA-25/P/20/ I, de 15 cm de gruix, armada amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm de
D, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb
geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge de caixa de paviment del PN.
C1+C2+D1 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament
correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No són d'abonament els
sobreescreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos
de capes subjacents.

P- 19  €35,86

Altres conceptes 35,86 €

m219C14432 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a
truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de
gruix, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament
específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

P- 20  €50,39

Altres conceptes 50,39 €

m1D5A2160 Drenatge exterior de mur de contenció d'alçària <= 3 m, de formigó de 10 cm
de gruix, per a recolzament de tub de PVC per a drenatges ranurat de
diàmetre 160 mm, impermeabilització amb barrera de vapor/estanqueïtat
d'una làmina bituminosa autoadherida LBA(SBS)-20-FV , capa drenant de
làmina de polietilè amb nòduls, capa filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa
amb graves per a drenatge, i càrrega de terres. D1+D3 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat, amidat segons les
especificacions de la DT.

P- 21  €120,56

Altres conceptes 120,56 €

u1G224200 Partida alçad de desplaçament instal.lacions en sala,per canvi d'ubicació
d'interruptors sala, accés numèric i termòstat

P- 22  €352,14

Altres conceptes 352,14 €

u1G224201 Instal·lació elèctrica interior per a la sala i menjador ,i exterior , sense ajudes
de ram de paleta.
Partida d'obra completament acabada inclou connexions a xarxa existent i
totes aquelles accions i materials per deixar la partida d'obra completament
acabada.

P- 23  €1.086,79

Altres conceptes 1.086,79 €

u1G22A301 Partida alçada de reconnexió d'enllumenat extreiors (aplics )
Inclou l'anulació de la línia i aplics existents (2) i formació de la xarxa
ampliada i la reconnexió , no s'inclouen les llumeneres exteriors. Per deixar la
aprtida d'obra completament acabada.

P- 24  €185,56

Altres conceptes 185,56 €

u1J414001 Partida alçada d'instal.lació de Instal·lació de lampisteria sense ajudes de ram
de paleta. Interior i exterior edifici

P- 25  €417,41

Altres conceptes 417,41 €
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m21R431150 Mòdul de pèrgola idèntica existents de dimensions 3.00x4.00 x 240 alçada i
umbracle de 12m2 L'estructura de suport està realitzada en acer galvanitzat
en calent pintat amb perfileria de 60x60 mm calçada sobre paviment amb
amb pletina 150x150 amb tacs mecànics.
La instal·lació és totalment mecànica, sense soldadures, mitjançant cargols
d'acer inoxidable. Transport i instal·lació inclosos.Partida d'obra completament
acabada
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

P- 26  €931,00

1486 Mòdul de pèrgola idèntica existents de dimensions 3.00x4.00 x 240 alçada i
umbracle de 12m2 L'estructura de suport està realitzada en acer galvanitzat
en calent pintat amb perfileria de 60x60 mm alcada sobre paviment amb
amb plentina 15x15 amb tacs mecànics.
La instal·lació és totalment mecànica, sense soldadures, mitjançant cargols
d'acer inoxidable. Transport i instal·lació inclosos.Partida d'obra
completament acabada

 €931.00000

Altres conceptes 0,00 €

m242152221 Enderroc de coberta invertida formada per capa de formigó lleuger de 15 cm
d'alçària mitjana, làmina impermeabilitzant i aïllament tèrmic amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les
indicacions de la DT.

P- 27  €27,30

Altres conceptes 27,30 €

u4G41A111 Quadre elèctric d'ascensor hidràulic amb interruptor automàtic magnetotèrmic
tipus ICP-M de 50 A d'intensitat nominal interruptor diferencial de 63 A
d'intensitat nominal i, comptador d'energia trifàsic de tres fils, col·locat en
caixa de doble aïllament de polièster reforçat, amb muntatge superficial.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 28  €803,22

Altres conceptes 803,22 €

uE21R12A0 Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la
soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

P- 29  €126,19

B2RA9SB0 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no
especials amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €7.58700

B2RA9TD0 Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques
no especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €34.39440

Altres conceptes 84,21 €

m2E22113C2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons
les especificacions de la DT.No inclou la tala d'arbres.

P- 30  €1,91

Altres conceptes 1,91 €
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m3E221C472 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la
DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb
les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació
que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada
de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en el preu el
manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.Tan sols
s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

P- 31  €3,64

Altres conceptes 3,64 €

m3E222192A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la
compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la
DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb
les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació
que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada
de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en el preu el
manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.Tan sols
s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

P- 32  €25,36

Altres conceptes 25,36 €

m3E2225212 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres a contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la
DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb
les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació
que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada
de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en el preu el
manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.Tan sols
s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

P- 33  €49,87

Altres conceptes 49,87 €
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m3E222B838 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en roca de
resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora
amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la
DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb
les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació
que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada
de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en el preu el
manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.Tan sols
s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

P- 34  €43,59

Altres conceptes 43,59 €

m3E2255H70 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en
tongades de 25 cm com a màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la
DT.La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas
de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la
construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

P- 35  €45,07

B0332020 Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens  €43.56000
Altres conceptes 1,51 €

m3E2255P70 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de
25 cm com a màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la
DT.La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas
de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la
construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

P- 36  €18,42

B033S500 Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 20 a 40 mm  €18.10710
Altres conceptes 0,31 €

m2E225T00F Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del
PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

P- 37  €1,40

Altres conceptes 1,40 €

m3E2R4503A Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins
a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra
d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament
indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat
prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses
d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment per
esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

P- 38  €9,30

Altres conceptes 9,30 €
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m3E2R6423A Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra
d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament
indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat
prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses
d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment per
esponjament d'un 35%.

P- 39  €12,40

Altres conceptes 12,40 €

m2E3Z152P1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats
reciclats HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat
mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la
construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

P- 40  €8,14

B06NMA2B Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
HL-150/P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de
la construcció o demolició autoritzades

 €6.86805

Altres conceptes 1,27 €

kgE4417315 Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT,
d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents
a retalls.

P- 41  €2,59

B44Z70AA Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €2.52000

Altres conceptes 0,07 €

kgE442F03D Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a elements d'ancoratge formats
per peça composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i
rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra amb cargols.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT,
d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents
a retalls.

P- 42  €2,74

B44ZF0C5 Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça composta, en
perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat
al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €2.64000

Altres conceptes 0,10 €
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kgE4476125 Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa,així com muntanst verticals i horitzonals tubulasrs 40x40x1.5 mm,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura. 
Inclou pintura d'acabat de color  idèntic al monoc
INCLOU PP DE TACS QUÍMICS I ALTRES MEDIS DE SUBJECCIÓ DE
L'ESTRCUTURA SECUNDÀRIA(SUPORT FAÇANA) A L'ESTRCUTURA
PRINCIPAL.)
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT,
d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents
a retalls.

P- 43  €3,35

B44Z602A Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

 €2.51000

Altres conceptes 0,84 €

kgE44Z7A25 Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT,
d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents
a retalls.

P- 44  €3,87

B44Z7A2A Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç
d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per
a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €2.69000

Altres conceptes 1,18 €

m2E545UA50 Coberta acústica amb panell nervat de 50 mm de gruix, de dues planxes
d'acer prelacades de 0,6 mm de gruix, la inferior perforada, aïlament de fibra
mineral d'alta densitat de 100 kg/m3 i una conductivitat tèrmica de 0,04 W/mK,
amb un pes aproximat de 14,5 kg/m2, de 5 greques amb una separació de
250 mm, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 45  €35,51

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera  €0.85000
B0C5UA50 Placa nervada acústica de 50 mm de gruix, de dues planxes d'acer

prelacades de 0,6 mm de gruix, la inferior perforada, aïlament de fibra
mineral d'alta densitat de 100 kg/m3 i una conductivitat tèrmica de 0,04
W/mK, amb un pes aproximat de 14,5 kg/m2, de 5 greques amb una
separació de 250 mm

 €32.95950

Altres conceptes 1,70 €

uE5ZH5H77 Bonera sifònica d'ABS de diàmetre 80 mm amb tapa antigrava metàl·lica,
adherida sobre làmina bituminosa en calent.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 46  €36,61

BD515H71 Bonera sifònica d'ABS, de 50 mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica  €22.05000
Altres conceptes 14,56 €

uE5ZH88VD Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de diàmetre 200 mm i bastiment amb
perfil L de 20x20 mm, col·locada amb morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord
amb les especificacions de la DT.

P- 47  €80,06

B5ZH88V0 Reixa circular de desguàs d'acer galvanitzat, de diàmetre 200 mm i bastiment
amb perfil L de 20x20 mm

 €50.24000
Altres conceptes 29,82 €
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uE5ZZPTJ0 Tub per a ventilació, de PVC, de 20 cm de llargària, de 160 mm de diàmetre,
col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 48  €5,14

BFA1J440 Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2

 €1.94513
Altres conceptes 3,19 €

m2E612413V Paret de tancament SUSPESA, exterior formada per les següents capes
descrites des de l'exterior :
acabat amb sistema SATE,(morter monocapa(no inclòs) morter aglomerant
,malla de fibrea de vidre, morter aglomerat,plaxa aïllament poliestirè expandit
40mm,morter adhesiu, placa Aquaplanel de Kanuf o similar, aïllament de llana
de roca 60mm, planta A de Knauf càmara aite. aïllamenbt de llana de Roca
60mm i planxa Kanuf A.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de
més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen
l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

P- 49  €132,57

133066 Placa de guix laminat TIPO A 15 amb unes dimensions de 3000x1200x15
mm, ref. 133066 de la sèrie PLACA STANDARD STD de KNAUF GMBH

 €14.94000
2879 Placa aquapanel  €13.56000
70521 Placa de guix laminat SATINADO 18 amb unes dimensions de

3000x1200x18 mm, ref. 70521 de la sèrie PLACA STANDARD STD de
KNAUF GMBH

 €9.75000

E7C948C4 Aïllament amb feltres de llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de 60 mm
de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres, col·locat
amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

 €20.11946

E7CD5411 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè
expandit EPS, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 40 mm de gruix,
fixada amb adhesiu acrílic barrejat amb ciment pòrtland, amb malla de fibra
de vidre revestida de PVC, de 4x4 mm i un pes mínim de 180 g/m2,
embeguda amb adhesiu acrílic barrejat amb ciment pòrtland i fixació
mecànica del conjunt.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

 €62.40822

Altres conceptes 11,79 €
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m2E612854L Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm color especial, d'una
cara vista, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de
més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen
l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

P- 50  €56,47

B0F1D25A Maó calat, de 290x140x50 mm, cares vistes i de color especial, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

 €20.77600
Altres conceptes 35,69 €

m2E612TRAV Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de
més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen
l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

P- 51  €22,76

B0111000 Aigua  €0.01758
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
 €1.44076

B0FA12A0 Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1

 €9.18000
Altres conceptes 12,12 €

mE6Z1374V Caixa per a persiana enrotllable en paret de 28 cm, de ceràmica armada per a
revestir, de 34x25 cm i de més de 3 i fins a 4 m de llargària, per a un
accionament a través de motor, cinta o torn, col·locada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.

P- 52  €27,10

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0.36540
B6Z11740 Caixa per a persiana enrotllable, de ceràmica armada per a revestir, de

34x25 cm, de més de 3 i fins a 4 m de llargària, per a un accionament a
través de motor, cinta o torn

 €21.60000

Altres conceptes 5,13 €
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m2E721B327 Membrana per a impermeabilització de especial per banys i zones humides
tipus water stop de Ferroland adherida amb doble capa de ciment cola
flexible tipus C2
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%En aquest criteri de deducció de
forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o
elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitatAquest criteri inclou les pèrdues
de material corresponents a retalls i cavalcaments.

P- 53  €16,61

B712V0L0 Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (APP) 50/G-FP
amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2

 €13.55200
B7Z22000 Emulsió bituminosa, tipus EB  €0.54000

Altres conceptes 2,52 €

m2E7C2S332 Aïllament tèrmic de caixa de persiana enrotllable, amb planxa de poliestirè
extruït (XPS) col·locades amb adhesiu de formulació específica.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

P- 54  €6,52

B0911200 Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el
poliestirè

 €1.68525
B7C28330 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 30 mm de gruix i

resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 0,96774 i
0,88235 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell encadellat

 €4.64100

Altres conceptes 0,19 €

mE7Z15MD0 Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.

P- 55  €8,86

Altres conceptes 8,86 €

m2E81121E4 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment
pòrtland amb filler calcari 32,5 R.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests
criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és
ara bastiments que s'hagin embrutat.

P- 56  €17,44

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

 €0.44586
Altres conceptes 16,99 €
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m2E81127E2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests
criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és
ara bastiments que s'hagin embrutat.

P- 57  €17,41

Altres conceptes 17,41 €

m2E8122313 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN
13279-1.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en
una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més
de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és
ara bastiments que s'hagin embrutat.

P- 58  €9,71

B0522300 Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1  €0.10374
Altres conceptes 9,61 €

m2E82B142L0004 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres
extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) ref.
P01FA711 de la serie Adhesius cimentosos per a la col·locació estàndard de
BASF-CC i rejuntat amb beurada CG2 ref. P01FJ500 de la serie Morter de
rejuntat cimentòs especial universal de BASF-CC (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

P- 59  €28,54

B05A2203K8TP Morter deformable i impermeable per al rejuntat de rajoles ceràmiques en
balcons, terrasses i sòls amb calefacció radiant, Classificació segons EN
13888 com CG2, PCI PERICOLOR FLEX, de BASF-CC, ref. P01FJ500 de la
serie Morter de rejuntat cimentòs especial universal de BASF-CC

 €1.32540

B0711013K9EC Adhesiu especial per col·locació de rajoles ceràmiques, PCI PERICOL PRO,
de BASF-CC, ref. P01FA711 de la serie Adhesius cimentosos per a la
col·locació estàndard de BASF-CC

 €2.54946

B0FG6182 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15
peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

 €20.82300
Altres conceptes 3,84 €

mE82Z1A10 Cantonera de PVC de de color estàndard, de 8 mm d'alçària, i amb forma de
quart de cercle tancat, col·locada amb morter adhesiu.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.

P- 60  €4,90
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B0711010 Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004  €0.21500
B82Z1A10 Cantonera de PVC de de color estàndard, de 8 mm d'alçària, i amb forma de

quart de cercle tancat
 €2.55000

Altres conceptes 2,14 €

m2E833535E Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
pedra artificial de morter de ciment colorejat beige, rentada amb àcid, de 2501
a 6400 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons
les especificacions de la DT.

P- 61  €94,70

B0GA1350 Placa de pedra artificial de morter de ciment gris, rentada amb àcid, de 2501
a 6400 cm2

 €78.23400
B83Z1100 Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats  €3.40000
B9CZ1000 Beurada blanca  €0.46980

Altres conceptes 12,60 €

m2E833C35E Aplacat de faixa horitzontal exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
pedra artificial de morter de ciment colorejat beige, rentada amb àcid, de 2501
a 6400 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons
les especificacions de la DT.

P- 62  €133,42

B0GA1350 Placa de pedra artificial de morter de ciment gris, rentada amb àcid, de 2501
a 6400 cm2

 €78.23400
B83Z1100 Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats  €3.40000
B9CZ1000 Beurada blanca  €0.46980

Altres conceptes 51,32 €

m2E83CABRE Aplacat de faixa vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica
nacional amb una cara polida i abrillantada, preu mitjà, de 20 mm de gruix
amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i 1250 cm2, com a
màxim, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons
les especificacions de la DT.

P- 63  €169,39

B0G1KK0D Pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada, preu mitjà, de 20
mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores

 €160.94350
B83Z1100 Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats  €3.40000
B9CZ1000 Beurada blanca  €0.46980

Altres conceptes 4,58 €

m2E841BD82 Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat superficial perforat, amb
cantell rebaixat (E) segons la norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i 19
mm de gruix , amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN ISO 11654 ,
sistema desmuntable amb estructura acer galvanitzat vista format per perfils
principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfil secundaris
col·locats formant retícula , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

P- 64  €24,70

B841BD80 Placa d'escaiola per a cel ras registrable, acabat superficial perforat, amb
cantell rebaixat (E) segons la norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i 19
mm de gruix , amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,55 segons
UNE-EN ISO 11654 , i reacció al foc A2-s1, d0

 €17.31430

B84ZE510 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm
formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base
col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de
perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a
14 kg

 €6.03580

Altres conceptes 1,35 €
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m2E842L834 Cel ras registrable de plaques de llana de roca compactada, acabat superficial
amb pintura color blanc, amb cantell rebaixat/ranurat, de 600x 600 mm i 18 a
21 mm de gruix classe d'absorció acústica A segons UNE-EN ISO 11654,
resistència a la humitat 95% i reacció al foc A1, col·locat amb estructura
d'acer galvanitzat oculta, formada per perfils principals en forma de T invertida
de 24 mm de base cada 0,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m i
perfils rigiditzadors , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

P- 65  €35,99

B842L835 Placa de llana de roca compactada per a cel ras, acabat superficial amb
pintura color blanc, amb cantell rebaixat/ranurat ( D) segons norma UNE-EN
13964, de 600x 600 mm i de 18 a 21 mm de gruix, amb un coeficient
d'absorció acústica ponderat de 0,9 a 1 segons UNE-EN ISO 11654,
resistència a la humitat 95% i reacció al foc A1

 €27.34650

B84Z3410 Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm
formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base
col·locats cada 0,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m
aproximadament fixats als perfils principals i perfils rigiditzadors, inclòs part
proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una
càrrega de fins a 14 kg

 €7.08640

Altres conceptes 1,56 €

m2E86BADB7 Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini d'1,5 mm de gruix, acabat
anoditzat color especial, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques
sobre perfileria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

P- 66  €50,35

B0A4A400 Visos galvanitzats  €0.22134
B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis  €2.04000
B83ZA700 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm

d'amplària
 €3.08760

B863BDC7 Planxa d'alumini d'1,5 mm de gruix, acabat anoditzat color especial, tallat a
mida

 €35.49000
Altres conceptes 9,51 €

m2E898E470 Pintat de parament horitzontal exterior arrebossat, amb pasta plàstica de picar
amb acabat texturat, amb una capa d'imprimació al làtex diluït i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions
de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en
una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més
de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara
bastiments que s'hagin embrutat.

P- 67  €13,78

B89ZQ000 Pasta plàstica de picar  €4.41000
B8ZAE000 Imprimació al làtex  €7.25000

Altres conceptes 2,12 €

mE8J36C7L Coronament de paret de 33 a 47 cm de gruix, amb pedra artificial de morter
de ciment blanc, rentada amb àcid, amb dos cantells en escaire, col·locada
amb morter mixt 1:0,5:4.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.

P- 68  €81,62

B0GAB3F7 Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, rentada amb àcid, per a
coronament de parets de 33 a 47 cm de gruix i amb dos cantells en escaire

 €78.23400
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Altres conceptes 3,39 €

mE8K3DC4K Escopidor de 28 a 29 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment
blanc, rentada amb àcid, amb trencaaigües a un cantell, col·locada amb
morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.

P- 69  €37,26

B0GAB3L4 Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, rentada amb àcid, de 29
cm d'amplària i amb trencaaigües a un cantell

 €26.00000
Altres conceptes 11,26 €

m2E93AA3C0 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

P- 70  €7,14

Altres conceptes 7,14 €

m2E9B4B3C5000D Paviment interior amb peces de pedra granítica d'importació amb una cara
flamejada, preu mitjà, de 30 mm de gruix i 1251 a 2500 cm2, col·locades amb
adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) ref. P01FA720 de la serie Adhesius
cimentosos per a la col·locació de pedra natural i marbre. Sistema CARRA de
BASF-CC i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) ref. P01FJ500 de la
serie Morter de rejuntat cimentòs especial universal de BASF-CC

P- 71  €177,41

B05A2203K8TP Morter deformable i impermeable per al rejuntat de rajoles ceràmiques en
balcons, terrasses i sòls amb calefacció radiant, Classificació segons EN
13888 com CG2, PCI PERICOLOR FLEX, de BASF-CC, ref. P01FJ500 de la
serie Morter de rejuntat cimentòs especial universal de BASF-CC

 €1.12800

B0711024K8TY Adhesiu especial per col·locació de plaques de marbre i pedra natural,
classificació C2TE, PCI PERICOL CARRALIT, de BASF-CC, ref. P01FA720
de la serie Adhesius cimentosos per a la col·locació de pedra natural i
marbre. Sistema CARRA de BASF-CC

 €7.64400

B0G1PL04 Pedra granítica nacional amb una cara flamejada, preu mitjà, de 30 mm de
gruix amb aresta viva a les quatre vores

 €164.12500
Altres conceptes 4,51 €

m2E9DD1C1D Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat antilliscant, grup BIb/BIIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, d'1 a 5
peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

P- 72  €30,07

B05A2203 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN
13888, de color

 €1.56750
B0711024 Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004  €8.33417
B0FHD192 Rajola de gres premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o

quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411)
 €19.60440

Altres conceptes 0,56 €

m2E9E1521J Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu alt,
sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment
1:8 i beurada de ciment pòrtland.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a
obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

P- 73  €26,11

B0111000 Aigua  €0.00169
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B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €1.06862
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0.43192

B9E15200 Panot gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu alt  €10.96500
Altres conceptes 13,64 €

uEAF1457DK98Q Finestra d'alumini F5 lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 80x160 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la
serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

P- 74  €423,59

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €1.28640
B7J50090K98Q Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul,

MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC

 €1.08560

BAF1437D Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,75 a 1,04 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

 €406.98000

Altres conceptes 14,24 €

uEAF1477DK98Q Finestra F4 d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 90x160 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la
serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

P- 75  €496,46

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €1.28640
B7J50090K98Q Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul,

MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC

 €1.18000

BAF1447D Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

 €479.75760

Altres conceptes 14,24 €

uEAF5CNAC0007 Fulla fixa ref. FSFX-FIX-2 de la serie SAPHIR FX de TECHNAL d'alumini lacat
RAL 7022 , col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 90x240 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Altres articles: ref.
P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

P- 76  €406,18

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €1.92960
B7J50090K98Q Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul,

MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC

 €1.74640

BAF1C3ACDZLL Finestra de perfils d'alumini sèrie SAPHIR FX, d'una fulla fixa, 52 mm de
mòdul, d'1.5 a 1.9 m2, cl: 4 9A C5, acabat lacat blanc, ref. FSFX-FIX-2 de la
serie SAPHIR FX de TECHNAL

 €397.64340

Altres conceptes 4,86 €
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uEAF5CNACK98Q Fulla fixa d'alumini lacat RAL 7022, col·locada sobre bastiment de base, per a
un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Article:
ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

P- 77  €542,67

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €1.92960
B7J50090K98Q Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul,

MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC

 €1.74640

BAF1C3AC Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a
un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

 €537.21360

Altres conceptes 1,78 €

uEAF5CR7CK98Q Fulla fixa d'alumini lacat RAL 7022 , col·locada sobre bastiment de base, per a
un buit d'obra aproximat de 190x240 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Article:
ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

P- 78  €848,05

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €2.57280
B7J50090K98Q Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul,

MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC

 €2.26560

BAF1C57C Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a
un buit d'obra de 3,5 a 5,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

 €842.68800

Altres conceptes 0,52 €

uEAF5E9ADK98Q Balconera d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents i un fix, per a un buit d'obra aproximat de 250x240 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI250
de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

P- 79  €1.808,93

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €2.57280
B7J50090K98Q Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul,

MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC

 €2.26560

BAF1E4AD Balconera d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

 €1,511.57160

Altres conceptes 292,52 €

uEAQFAL15 Fulla acabada i caixó metàl.lic per revestir per a porta corredissa encastada
amb una llum de pas de 100x 200 cm, de cares llises, acabat superficial
ambde DM lacat, ferratges de preu mitjà i folrat del bastiment de base amb
fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada

P- 80  €602,10
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BANCAA20 Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer

galvanitzat, d'1 fulla de 100x 200 cm de llum de pas, per a acabat arrebossat
o enguixat

 €385.34000

BAQDR1AA Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 100x 200 cm,
de cares llises amb acabat lacat

 €89.96000
BAZ2CA26 Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 100x

200cm, de DM lacat, per a 1 fulla
 €111.27000

BAZGC3H0 Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla coredissa, de preu mitjà  €6.72000
Altres conceptes 8,81 €

mEB121EAE Barana d'acer, d'alçada 40 cm formada per tubular 20x60 mm superior i dos
travessers de 25x25 mm cada 15 cm. amb muntants 20x60 mm , acorada
obra, pintada RAL 7022 completament acabada
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.

P- 81  €100,57

B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0.22350
BB121EA0 Barana d'acer, d'alçada 40 cm formada per tubular 20x60 mm superior i dos

travessers de 25x25 mm cada 15 cm. amb muntants 20x60 mm , acorada
obra, pintada RAL 7022 completament acabada

 €80.00000

Altres conceptes 20,35 €

m2EC17AB44 Vidre aïllant d'una lluna de baixa emissivitat i una incolora, de 4 i 6 mm de
gruix i cambra d'aire de 12 mm, col·locat amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC

P- 82  €38,92

BC17AB40 Vidre aïllant d'una lluna de baixa emissivitat i una incolora, de 4 i 6 mm de
gruix i cambra d'aire de 12 mm

 €36.00000
Altres conceptes 2,92 €

m2EC1G1121 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 3+3
amb 1 butiral de color estàndard, cambra d'aire de 6 mm de gruix i vidre
laminar de lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral transparent, col·locat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris
següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no
ho sigui:- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat

P- 83  €87,31

BC1G1121 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 3+3
amb 1 butiral de color estàndard, cambra d'aire de 6 mm de gruix i vidre
laminar de lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral transparent

 €85.16000

Altres conceptes 2,15 €

mED111E51 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.

P- 84  €17,51

BD13259B Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm i de llargària 5 m, per a encolar

 €3.20000
BDW3B500 Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm  €2.00000
BDY3B500 Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm  €0.03000

Altres conceptes 12,28 €

mED15E871 Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls
i la repercussió de les peces especials a col·locar.

P- 85  €22,56

BD13287B Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm i de llargària 3 m, per a encolar

 €6.23000
BD1Z2300 Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm  €1.71520
BDW3B800 Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm  €2.56740
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BDY3B800 Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm  €0.11000

Altres conceptes 11,94 €

uED3F3340 Pericó prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, amb tapa cega
de PVC reforçada, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

P- 86  €29,45

BD3F3340 Pericó prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, amb tapa cega
de PVC reforçada

 €21.43000
Altres conceptes 8,02 €

mED5H6A95 Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 130
a 160 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable
entramada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i
parets de 100 mm de gruix.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.

P- 87  €196,27

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €6.23948
BD5H6A95 Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i 130 a

160 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable entramada
classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal

 €187.98150

Altres conceptes 2,05 €

mED7FQ314 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15
cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls
i la repercussió de les peces especials a col·locar.

P- 88  €57,17

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €15.79368
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
 €7.86552

BD7FQ310 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

 €7.80000

BDW3B900 Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm  €5.65290
BDY3B900 Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm  €0.26000

Altres conceptes 19,80 €

mED7FR114 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15
cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls
i la repercussió de les peces especials a col·locar.

P- 89  €46,53

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €12.99480
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
 €7.14704

BD7FR110 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

 €5.79600

BDW3B700 Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm  €1.83480
BDY3B700 Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm  €0.08000

Altres conceptes 18,68 €
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uEE36R5D1 Radiador d'alumini de 25 elements amb 1 columna, de 750 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per
a anar encastat, sense valvuleria.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 90  €338,18

BE36R5D0 Radiador d'alumini de 25 elements amb 1 columna, de 750 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim

 €325.00000
BEW31400 Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar  €1.48000

Altres conceptes 11,70 €

uEE39X583 Radiador tovalloler de tub d'acer inoxidable, amb 3 espais de 300 a 600 mm
d'amplària i de 900 a 1300 mm d'alçària, segons UNE-EN 442-1, mural,
col·locat

P- 91  €539,31

BE39X583 Radiador tovalloler de tub d'acer inoxidable, amb 3 espais, de 300 a 600 mm
d'amplària i de 900 a 1300 mm d'alçària, segons UNE-EN 442-1

 €520.00000
Altres conceptes 19,31 €

uEE41B152 Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 150 mm de
diàmetre nominal i 210 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble
paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons
la norma UNE-EN 1856-1, col·locat.
Inclou PP de perforació sostre existent i coberta existent i posterior segellat
sostre i capes impermeables i encontres
per deixar la partida d'obra completament acabada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

P- 92  €371,15

BE41B152 Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 150 mm de
diàmetre nominal i 210 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble
paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de roca,
segons la norma UNE-EN 1856-1

 €84.05000

BEW4S251 Suport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de 210 mm de diàmetre
exterior, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), fixat mecànicament

 €6.63300
BEY41150 Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular metàl·lica,

de 210 mm de diàmetre exterior
 €6.55000

Altres conceptes 273,92 €

uEE41JP59 Barret de xemeneia antivent per a la formació de xemeneia individual, de 150
mm de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la
norma UNE-EN 1856-1, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

P- 93  €74,31

BE41JP59 Barret de xemeneia antivent per a la formació de xemeneia individual, de 150
de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma
UNE-EN 1856-1

 €72.27000

Altres conceptes 2,04 €
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uEEGA17F9 Partida alçada de reubicació d'unitat interior de bomba de calor existent en
Sala, d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat
exterior amb ventiladors axials, de 4,9 a 5,6 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,20 a 2,40, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R32, col·locada.
Inclou tots el medis materials i humas per deixar la partida completament
acabada i en funciomanet inclòs recàrgues de fluid inclosos, per deixar la
partida en funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 94  €220,92

BEGA17F9 Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus
mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador
centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4,9 a 5,6 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,20 a 2,40, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R407c

 €141.36200

Altres conceptes 79,56 €

uEEGA17FA Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus
mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador
centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4,9 a 5,6 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,20 a 2,40, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R32, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 95  €1.605,93

BEGA17FA Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus
mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador
centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4,9 a 5,6 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,20 a 2,40, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R410 A

 €1,560.00000

Altres conceptes 45,93 €

uEEGC31C9 Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus
cassette, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador
centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4 vies de sortida d'aire, de
10,5 a 12,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor,
amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i
fluid frigorífic R32, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 96  €4.019,96

BEGC31B9 Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus
cassette, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb
ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4 vies de
sortida d'aire, de 10,5 a 12,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred
com en calor, de EER de 2,60 a 2,80, amb alimentació monofàsica de 230 V,
amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o R410a

 €3,900.00000

Altres conceptes 119,96 €

uEEK13QB8 Reixeta ventilació , d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat
RAL 7022, de 1025x200 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta , amb
comporta de regulació de cabal tipus corredissa i fixada al bastiment.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 97  €134,74

BEK13QB8 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 1025x325 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció
recta, amb comporta de regulació de cabal tipus corredissa i per a fixar al
bastiment

 €130.00000

Altres conceptes 4,74 €

uEEM3A112 Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 160
m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat en conducte

P- 98  €116,36
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BEM3A110 Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 160

m3/h de cabal màxim d'aire, per a instal·lar en conducte
 €87.89000

Altres conceptes 28,47 €

uEEZ52210 Partida alçada de desplaçament radiador en Sala (5m ) i planta primera (3m)
utilitzant el mateix mètode de canondades de calefacció.
Inclou tots el medis , materials i humans per deixar la partida d'obra
completament acabada i en funcionament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 99  €154,84

BEZ52000 Tap cec, preu alt, per a radiador  €0.98000
BEZ55000 Tap amb reducció, preu alt, per a radiador  €1.12000
BEZ5A000 Purgador per a radiadors, manual  €0.29000
BEZ5H110 Aixeta monotub per a radiador, termostabilitzable, preu alt  €13.21000

Altres conceptes 139,24 €

uEEZ52220 Partida alçada de connexió dels nous radiadors de Sala , menjador i banys a
la xarxa existent de calefacció.
Inclour tots els medis , materials i hums , per deixar la parida d'obra
completament acabada i en funcionament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 100  €390,53

BEZ52000 Tap cec, preu alt, per a radiador  €0.98000
BEZ55000 Tap amb reducció, preu alt, per a radiador  €1.12000
BEZ5B000 Purgador per a radiadors, automàtic  €1.33000
BEZ5H110 Aixeta monotub per a radiador, termostabilitzable, preu alt  €13.21000

Altres conceptes 373,89 €

mEG21H81J Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels
retalls.La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

P- 101  €7,26

BG21H810 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €5.55900

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC  €0.22000
Altres conceptes 1,48 €

mEG319656 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat en canal o safata.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com
l'excés previst per a les connexions.

P- 102  €6,36

BG319650 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
PVC

 €5.43660

Altres conceptes 0,92 €

uEH1L1141JJQB Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de
potència de la llumenera, amb ref. 70130033-583 de la serie Downlight
superfície 701 de SIMON font d'alimentació, muntada superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació
de la làmpada.

P- 103  €264,23
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BH1L1141JJQB Lluminària modular 60x60 amb llum LED color neutre NW , categoria B,

optica Opal i temperatura de color 4000K , amb 3200 lumens a 39W . model
simon 72660033-884

 €250.00000

Altres conceptes 14,23 €

uEH327M42 Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa d'acer esmaltat i
difusor de plàstic, amb 2 làmpades led de 100 W, muntat superficialment en
parament vertical.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació
de la làmpada.

P- 104  €196,28

BH327M42 Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa d'acer esmaltat i
difusor de plàstic, amb 2 làmpades incandescents de 75 W, per a muntar
superficialment

 €184.38000

BHW32000 Part proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic, muntats
superficialment

 €1.12000
Altres conceptes 10,78 €

uEH61R269 Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb
un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i
l'equip complert d'encesa en el seu cas.

P- 105  €76,51

BH61R76A Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb
un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

 €74.75000

Altres conceptes 1,76 €

uEJ14BA1P Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna
i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu
alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 106  €222,03

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0.19296
BJ14BA1P Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida

vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, color blanc i preu alt

 €212.32000

Altres conceptes 9,52 €

uEJ22612A Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de
telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de
1/2´´.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 107  €109,94

BJ22612A Aixeta monocomandament, mural, per a muntar superficialment, per a dutxa
de telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de
1/2´´

 €104.91000

Altres conceptes 5,03 €

uEJ22Y920 Dutxa de telèfon d'aspersió regulable, roscada a tub flexible, sintètica, preu
alt.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 108  €50,79

BJ22Y920 Dutxa de telèfon d'aspersió regulable, per a roscar a tub flexible, sintètica,
preu alt

 €48.84000
Altres conceptes 1,95 €
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uEJ42U010 Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1
kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb
fixacions mecàniques

P- 109  €62,25

BJ42U010 Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1
Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat.

 €60.36000

Altres conceptes 1,89 €

uEJ43U005 Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x
190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 110  €133,28

BJ43U005 Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x
190 mm

 €133.16000
Altres conceptes 0,12 €

uEJ46U004 Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450
mm, d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 111  €346,00

BJ46U004 Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de
350x450 mm, d'alumini recobert de nilò

 €343.12000
Altres conceptes 2,88 €

uEJ46U010 Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D,
de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 112  €68,29

BJ46U010 Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D,
de tub d'acer inoxidable

 €66.91000
Altres conceptes 1,38 €

uEJ46U015 Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i
35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 113  €124,33

BJ46U015 Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i
35 mm de D, de tub d'acer inoxidable

 €123.56000
Altres conceptes 0,77 €

uEJ46U020 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 114  €256,44

BJ46U020 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'acer inoxidable

 €249.56000
Altres conceptes 6,88 €
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uEL2FJ1G2 Unitats * Un ascensor Simple
Tipus d'ascensor * MRL 2:1 (AIRON 1000-D) p similar Capacitat/Persones (Q)
* 1000 Kg / 13 persones
Nº de parades * 3 Nº d'accessos * 3 / Emb.simple Recorregut Útil * 7,5 m
(aproximat)Velocitat * 1 m/s
Dimensions de recinte * 1830 x 2500 (ample x fons mm) Fossat * 1300 mm
Escapament * 3600 mm
Unitat de Control * Microprocessador MUE 5000 control (CAN BUS) * Sistema
de control colectiva en baixada i pujada (3 x 400 / 230 Vac, 50 Hz) * Simplex*
Variador KEBPrecablejat * Instalació precablejada completa
* Caixes de conexió i revisió incloses* Caixa de control fossat incloses* Rosari
de llums inclòs
Màquina/Tracció * Màquina CEG mini 240 D-240mm 7,1 Kw Cabina * Dim.:
1100 (A) x 2100 (F) x 2100 (H) mm
* Tipus: SKS/95 * Panells: Panells en Acer Inoxidable * Sostre: Inox *
Iluminació: Leds* Terre: Prep.marbre (marbre no inclòs)* Ventilació: natural*
Pasamà: acer Inox en panell posterior cabina* Mig mirall en panell posterior
* Caixa de control: Situada en l'exterior (sostre cabina) *
Fotoèl·llules/Barreres: Cortina fotoelèctrica
* Altres:Barana de protecció al sostre sòcals y embocadures en inox Botonera
de Cabina * Botonera de columna completa, inclou: Pulsadors per tots els
pisos de servei amb braille i lluminosos Pulsadors d'obertura i tancament de
portes Pulsador d'alarma amb auto trucada de telèfon Display de cabina LCD
Senyal visual i acústica de sobre-càrrega Llum d'emergencia amb bateria
recargable Botonera de Planta * Plaques d'Inox al marc de la porta
* Emergència obertura portes * Display LCD a la planta principal .Bastidor de
Cabina * LFP/2500-SLC EG-1200
Bastidor de contrapes * BCA/2000-S Guies * T-89/62/16 i T-65/54/8 (amb
accessoris) Cables * 9 cables de 6,5mm Drako 250T Limitador de velocitat *
Inclòs Altres característiques * Escala de fossat inclosa * Llum emergència 3
hores * Maniobra de rescatament automàtic

P- 115  €31.531,74

BL31J1R1 Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense
reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s,
nivell de trànsit estàndard, per a 10 persones (càrrega màxima de 800 kg),
de 2 a 6 parades (recorregut de 3 a 15 m), habitacle de qualitat alta de mides
1400x1350 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura
central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva
de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 1314/1997

 €27,378.39000

BL3M31G1 Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell
de trànsit estàndard, per a 10 persones (càrrega màxima 800 kg), de 2 a 6
parades, de qualitat mitjana, portes d'accés automàtiques d'obertura central
de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de
baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 1314/1997

 €3,159.15000

Altres conceptes 994,20 €

uEM112A10 Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons
norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat.
inclou medis materials i humans de connexió fins la xarxa existent , acabat i
en funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 116  €229,88

BM112A10 Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons
norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7, amb base d'encastar

 €61.45000
BMY11000 Part proporcional d'elements especials per a detectors  €0.38000

Altres conceptes 168,05 €

m3ER3P2154 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

P- 117  €121,30

BR3P2150 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

 €81.28076
Altres conceptes 40,02 €
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uER66244B Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació
de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un
10% de compost i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 118  €19,07

B0111000 Aigua  €0.02028
BR341150 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs

de 0,8 m3
 €0.38314

ER4AC2A1 Subministrament de Bougainvillea g.'Sanderiana' en contenidor de 10 l.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

 €9.45000
Altres conceptes 9,22 €

m2ER743G11 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa
Standard C3.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

P- 119  €29,14

B0111000 Aigua  €0.01690
BR4U3G10 Placa de gespa tipus Standard C3, per a implantació directa  €24.95900

Altres conceptes 4,16 €

mEY011312 Ajudes de ram de paleta a totes i cada una de les intal.lacions i altres partida
d'obra

P- 120  €1.121,54

Altres conceptes 1.121,54 €

uEY021311 Partida de previsió d'imprevistos atesa la preexitència i intervenció en
edificació
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT,
validada abans de la seva execució per DT i responsable tècnics Ajuntament

P- 121  €1.438,86

Altres conceptes 1.438,86 €

mF96511C5 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H
i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.

P- 122  €26,20

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 €3.93254
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
 €0.08358

B96511C0 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants
A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340

 €8.19000

Altres conceptes 13,99 €

mFB121AAM Partida alçada de retirada i col.locació de barana existent. Partida d'obra
completament acabada. Inclou repintat

P- 123  €16,18

B0A62F90 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella  €2.02000
Altres conceptes 14,16 €

uFQ21BC60 Resituació de paperera existent abatible de planxa d'acer perforada i suports
laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 124  €35,92

Altres conceptes 35,92 €

hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 125  €20,36

Altres conceptes 20,36 €
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m3K2131121 Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a
diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els
aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

P- 126  €94,69

Altres conceptes 94,69 €

m2K2161511 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.Inclou enderroc materrial
en càmera aire.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

P- 127  €9,91

Altres conceptes 9,91 €

m2K2164771 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

P- 128  €20,94

Altres conceptes 20,94 €

m2K2183741 Arrencada d'aplacat de pedra artificail en parament vertical, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les
indicacions de la DT.

P- 129  €11,66

Altres conceptes 11,66 €

mK2183971 Arrencada d'escopidor ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.

P- 130  €4,08

Altres conceptes 4,08 €

mK2183A71 Arrencada de coronament ceràmic o de pedra, de fins 30 cm d'amplària, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.

P- 131  €5,11

Altres conceptes 5,11 €

m2K218A210 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

P- 132  €8,99

Altres conceptes 8,99 €

m2K218D6A0 Desmuntatge d'aplacat de pedra en parament, amb mitjans manuals, neteja i
aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les
indicacions de la DT.

P- 133  €22,89

Altres conceptes 22,89 €

mK2191306 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.

P- 134  €7,19

Altres conceptes 7,19 €

m3K2192311 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor.Inclou enderroc paviment de
panot
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

P- 135  €120,86

Altres conceptes 120,86 €
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m2K2194721 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

P- 136  €8,18

Altres conceptes 8,18 €

m2K219CC11 Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

P- 137  €7,86

Altres conceptes 7,86 €

mK219KFC0 Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les
especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la
DF.

P- 138  €15,97

Altres conceptes 15,97 €

uK21A1011 Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons
les especificacions de la DT.

P- 139  €6,13

Altres conceptes 6,13 €

uK21A2011 Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons
les especificacions de la DT.

P- 140  €12,25

Altres conceptes 12,25 €

m2K21C201A Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb
mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 141  €6,46

Altres conceptes 6,46 €

uK21E1D11 Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat
de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc
dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.

P- 142  €287,66

Altres conceptes 287,66 €

uK21E3011 Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc
dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la
DT.

P- 143  €18,79

Altres conceptes 18,79 €

mK21EA011 Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les
especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les
especificacions de la DT.

P- 144  €9,41

Altres conceptes 9,41 €
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uK21EF011 Arrencada d'unitat exterior i suports de sistema d'aire condicionat, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc
dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la
DT.

P- 145  €94,70

Altres conceptes 94,70 €

uK21EG011 Arrencada d'unitat interior i suports de sistema d'aire condicionat tipus
consola, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc
dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la
DT.

P- 146  €85,31

Altres conceptes 85,31 €

mK21FU100 Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1/2''
o 15 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb
desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

P- 147  €2,32

Altres conceptes 2,32 €

mK21FU110 Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1'' o
25 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge
de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 148  €2,78

Altres conceptes 2,78 €

mK21G2011 Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les
especificacions de la DT.Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.

P- 149  €0,94

Altres conceptes 0,94 €

uK21H1011 Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc
dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.

P- 150  €2,82

Altres conceptes 2,82 €

m2K881M136 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII W2,
segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment sobre paraments
sense revestir i acabat raspat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons
les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és
ara bastiments que s'hagin embrutat.Deducció de la superfície corresponent a
obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments.

P- 151  €20,41

B8816232 Morter de ciment monocapa (OC), per a acabat raspat, de designació CSIII
W2, segons la norma UNE-EN 998-1

 €7.27650
Altres conceptes 13,13 €
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m2K894ACK0 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes
d'imprimació ignífuga i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les
especificacions de la DT.Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

P- 152  €15,10

B89ZH000 Esmalt ignífug  €3.02430
B8ZA5000 Imprimació ignífuga  €1.63200

Altres conceptes 10,44 €

m2K898JTA0 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una
capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions
de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en
una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més
de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara
bastiments que s'hagin embrutat.

P- 153  €8,59

B89ZSD00 Pintura plàstica tixotròpica per a interiors  €5.70180
B8ZA1000 Segelladora  €0.95013

Altres conceptes 1,94 €

m2K898K2A0 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions
de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en
una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més
de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara
bastiments que s'hagin embrutat.

P- 154  €5,99

B89ZPD00 Pintura plàstica per a interiors  €1.96513
B8ZA1000 Segelladora  €0.95013

Altres conceptes 3,07 €

m2K9E1121G Paviment de peces de formigó gris de 40x40x2,5 cm, de 10x5 pastilles classe
1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a
obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

P- 155  €32,12

B0111000 Aigua  €0.00169
B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €1.06862
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0.43192

B9E11200 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt  €9.76560
Altres conceptes 20,85 €
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mK9U21AAD Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc
de maceta amb morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del
projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50%
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%

P- 156  €10,24

B9CZ2000 Beurada de color  €0.29760
B9U21AA0 Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària  €4.73200

Altres conceptes 5,21 €

uKAF12B9DK98Q Finestra d'alumini F1 lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 160x160 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la
serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

P- 157  €841,93

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €1.92960
B7J50090K98Q Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul,

MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC

 €1.69920

BAF1269D Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra de 2 a 2,49 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

 €816.95250

Altres conceptes 21,35 €

uKAF12F9MK98Q Finestra d'alumini F2 lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 230x160 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la
serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

P- 158  €1.235,13

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €2.25120
B7J50090K98Q Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul,

MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC

 €2.02960

BAF1279M Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

 €1,202.38650

Altres conceptes 28,46 €

uKH2LRJAD Llum decratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000
h, forma circular, 24 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR=22,
eficàcia lluminosa de 60 lm/W, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe I
, cos alumini, amb grau de protecció IP 44, col·locat encastat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació
de la làmpada.

P- 159  €113,60
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Capítol 01 ENDERROCS

1 E21R12A0 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant
la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la
DF (P - 29)

126.19 1.000 126.19

2 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 128)

20.94 33.865 709.13

3 K2183971 m Arrencada d'escopidor ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la
DT. (P - 130)

4.08 6.800 27.74

4 K2183A71 m Arrencada de coronament ceràmic o de pedra, de fins 30 cm
d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la
DT. (P - 131)

5.11 11.900 60.81

5 K2183741 m2 Arrencada d'aplacat de pedra artificail en parament vertical, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb
les indicacions de la DT. (P - 129)

11.66 11.900 138.75

6 K218D6A0 m2 Desmuntatge d'aplacat de pedra en parament, amb mitjans manuals,
neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb
les indicacions de la DT. (P - 133)

22.89 10.000 228.90

7 K218A210 m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 132)

8.99 41.000 368.59

8 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat
segons les especificacions de la DT. (P - 139)

6.13 9.520 58.36

9 K21A2011 u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat
segons les especificacions de la DT. (P - 140)

12.25 23.240 284.69

10 K21E3011 u Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat
segons les especificacions de la DT. (P - 143)

18.79 2.000 37.58

11 K21EA011 m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons
les especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat
segons les especificacions de la DT. (P - 144)

9.41 15.000 141.15

12 K21EF011 u Arrencada d'unitat exterior i suports de sistema d'aire condicionat, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat
segons les especificacions de la DT. (P - 145)

94.70 1.000 94.70

EUR
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13 K21EG011 u Arrencada d'unitat interior i suports de sistema d'aire condicionat tipus
consola, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat
segons les especificacions de la DT. (P - 146)

85.31 1.000 85.31

14 K21FU100 m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids,
de 1/2'' o 15 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i
amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 147)

2.32 5.000 11.60

15 K21FU110 m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids,
de 1'' o 25 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i
amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 148)

2.78 5.000 13.90

16 K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica
superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons
les especificacions de la DT.Unitat d'element realment desmuntat,
inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons
les especificacions de la DT. (P - 149)

0.94 5.000 4.70

17 K21H1011 u Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT. (P - 150)

2.82 8.000 22.56

18 K21C201A m2 Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó,
amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 141)

6.46 6.000 38.76

19 K21E1D11 u Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada
unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT. (P - 142)

287.66 1.000 287.66

20 K219KFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada
segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada
expressament per la DF. (P - 138)

15.97 53.000 846.41

21 K2194721 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 136)

8.18 21.500 175.87

22 K219CC11 m2 Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 137)

7.86 81.720 642.32

23 K2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT. (P - 134)

7.19 43.000 309.17

24 42152221 m2 Enderroc de coberta invertida formada per capa de formigó lleuger de
15 cm d'alçària mitjana, làmina impermeabilitzant i aïllament tèrmic
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb
les indicacions de la DT. (P - 27)

27.30 8.000 218.40

25 K2131121 m3 Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a
diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els

94.69 1.000 94.69

EUR
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aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. (P - 126)

26 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.Inclou enderroc
paviment de panot
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT. (P - 135)

120.86 17.032 2,058.49

27 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.Inclou enderroc
materrial en càmera aire.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 127)

9.91 33.865 335.60

TOTAL Capítol 01.01 7,422.03

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 02 MOVIMENTS DE TERRES

1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada
segons les especificacions de la DT.No inclou la tala d'arbres. (P - 30)

1.91 293.000 559.63

2 E221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la
DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P - 31)

3.64 89.600 326.14

3 E222192A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de
resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre
camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la
DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P - 32)

25.36 58.702 1,488.68

4 E222B838 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la
vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la
DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense

43.59 1.440 62.77

EUR
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l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P - 34)

5 E2255H70 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica,
en tongades de 25 cm com a màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de
residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de
terres. (P - 35)

45.07 4.400 198.31

6 E225T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del
95% del PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 37)

1.40 293.000 410.20

7 E2R4503A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut
de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es
considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric
excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25% (P - 38)

9.30 197.106 1,833.09

8 E2R6423A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es
considera un increment per esponjament d'un 35%. (P - 39)

12.40 68.154 845.11

9 E2225212 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals i amb les
terres a contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la
DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P - 33)

49.87 2.400 119.69

10 E2255P70 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en
tongades de 25 cm com a màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de
residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de
terres. (P - 36)

18.42 2.400 44.21

EUR
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TOTAL Capítol 01.02 5,887.83

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 03 FONAMENTS I ESTRUCTURES

1 1452245H m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó una cara vista vist amb
una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 60 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions
de la DT. (P - 4)

477.99 5.544 2,649.98

2 14531A6G m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una
quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
150 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions
de la DT. (P - 5)

552.56 2.610 1,442.18

3 1458116G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6
m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions
de la DT. (P - 6)

645.86 1.960 1,265.89

4 145A26HB m2 Sostre nervat unidireccional de 22+4 cm, amb cassetons de morter de
ciment amb una quantia de 0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m,
amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades, armadura en malles electrosoldades 15x30 cm, 6i 6 mm
de D, i una quantia 0,085 m3 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb
cubilot. INCLOU ANCORATGE AMB ESTRUCTURA EXISTENT PER
MITJÀ DE D 12 C 35 CM EN TOT EL PERÍMETRE DE L'ENCONTRE
AMB EDIFICI EXISTENT
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat
segons les especificacione de la DT.Aquest criteri inclou els
apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist,
com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i
condicionament dels elements utilitzats.La superfície corresponent a
forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els
criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari
per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100%
del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. (P - 7)

85.06 35.000 2,977.10

5 145C1862 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler
de fusta de pi, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 15 kg/m2.
NCLOU ANCORATGE AMB ESTRUCTURA EXISTENT PER MITJÀ
DE D 12 C 35 CM EN TOT EL PERÍMETRE DE L'ENCONTRE AMB
EDIFICI EXISTENT
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat
segons les especificacione de la DT.Aquest criteri inclou els
apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist,
com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i
condicionament dels elements utilitzats.La superfície corresponent a
forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els
criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari
per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100%

147.07 36.400 5,353.35

EUR
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del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. (P - 8)

6 E3Z152P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades,
abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 40)

8.14 5.694 46.35

7 E4417315 kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls. (P - 41)

2.59 1,094.500 2,834.76

8 E442F03D kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a elements d'ancoratge
formats per peça composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie
rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls. (P - 42)

2.74 400.000 1,096.00

9 E44Z7A25 kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb
soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls. (P - 44)

3.87 210.704 815.42

10 K894ACK0 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes
d'imprimació ignífuga i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les
especificacions de la DT.Cal considerar el desenvolupament del
perímetre. (P - 152)

15.10 25.200 380.52

11 135C57B2 m3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses de
fonaments, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 10 mm, abocat amb bomba, armat amb 70 kg/m3
d'armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 i encofrat no vist
amb una quantia de 0,2 m2/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció
executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.No inclou
cap operació de moviment de terres. (P - 3)

333.33 3.240 1,079.99

12 13512C51 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba, armat
amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i
encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció
executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.No inclou
cap operació de moviment de terres. (P - 1)

241.72 20.970 5,068.87

13 13522B83 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins
a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba,
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
50 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, no vist.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció

436.39 4.173 1,821.06

EUR
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executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.No inclou
cap operació de moviment de terres. (P - 2)

TOTAL Capítol 01.03 26,831.47

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 04 SOLERA

1 193513B4 m2 Solera de formigó HA-20/P/20/ I armada , de 15 cm de gruix, capa
drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa
anticapilaritat DANOPREN H 25 PLUS, capa de morter de neteja 5 cm,
imprimació bituminosa CURIDAN amb banda de reforç E30 PELAST ,
làmina impermeabilitzana POLYDSAN 48 P capa filtrant amb geotèxtil
de polipropilè. C2+D1 segons CTE/DB-HS., capa separadora geotèxtil
DANOFELT PY 200 aïllament tèrmic DANOPREN CJ Geotèxtil
DANOFELT PY 200
Criteri d'amidament: m2 de superfície amid PLUS ada segons les
especificacions de la DT.L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.No són d'abonament els sobreescreixos laterals ni els
necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.
(P - 18)

85.85 95.000 8,155.75

2 193527B4 m2 Placa de formigó hidròfug HA-25/P/20/ I, de 15 cm de gruix, armada
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x15
cm i 6 mm de D, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm
de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge
de caixa de paviment del PN. C1+C2+D1 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.No són d'abonament els sobreescreixos laterals ni els
necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.
(P - 19)

35.86 156.000 5,594.16

TOTAL Capítol 01.04 13,749.91

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 05 IMPERMEABILITZACIONS I COBERTES

1 15123ACH m2 Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular,
capa separadora, impermeabilització amb imprimació CURIDAN amb
una dues menbranes GLASDAN 30 PELAST , ESTERDAN 40 P
ELAST geptèxtil DANOFELT PY 200 aïllament tèrmic DANOFELT PY
200 (3plaques de 40MM) capa separadora DANOFELT PY 200 i
acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%No inclou la realització
d'elements especials com ara els minvells, els aiguafons, etc. (P - 9)

96.64 60.000 5,798.40

2 151Z1099 m Junt de dilatació de la formació de pendents amb formigó, amb planxa
de poliestirè expandit i reforç de membrana amb làmina bituminosa
LBM (SBS)-40-FV+FP, per a coberta no transitable.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada
segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada
expressament per la DF. (P - 10)

18.27 9.600 175.39

3 151Z6UF9 m Minvell amb reforç de membrana bituminosa LBM (SBS)-50/G-FP
encastada al parament i formació de junt de poliestirè expandit, per a
coberta no transitable.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada

57.82 26.700 1,543.79

EUR
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segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada
expressament per la DF. (P - 12)

4 151Z50AK m Junt de dilatació estructural, a l'esquena d'ase, amb planxa de
poliestirè expandit, reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè
expandit, reforç de membrana amb làmina bituminosa LBM
(SBS)-40-FV+FP i segellat amb massilla de silicona, per a coberta no
transitable.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada
segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada
expressament per la DF. (P - 11)

56.63 9.000 509.67

5 1D5A2160 m Drenatge exterior de mur de contenció d'alçària <= 3 m, de formigó de
10 cm de gruix, per a recolzament de tub de PVC per a drenatges
ranurat de diàmetre 160 mm, impermeabilització amb barrera de
vapor/estanqueïtat d'una làmina bituminosa autoadherida
LBA(SBS)-20-FV , capa drenant de làmina de polietilè amb nòduls,
capa filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa amb graves per a
drenatge, i càrrega de terres. D1+D3 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat, amidat segons
les especificacions de la DT. (P - 21)

120.56 15.500 1,868.68

6 E721B327 m2 Membrana per a impermeabilització de especial per banys i zones
humides tipus water stop de Ferroland adherida amb doble capa de
ciment cola flexible tipus C2
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%En aquest criteri de deducció
de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els
paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal,
materials diferents d'aquells que normalment conformen la
unitatAquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a
retalls i cavalcaments. (P - 53)

16.61 23.600 392.00

7 E5ZH88VD u Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de diàmetre 200 mm i bastiment
amb perfil L de 20x20 mm, col·locada amb morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra
d'acord amb les especificacions de la DT. (P - 47)

80.06 2.000 160.12

8 E5ZH5H77 u Bonera sifònica d'ABS de diàmetre 80 mm amb tapa antigrava
metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 46)

36.61 2.000 73.22

9 E5ZZPTJ0 u Tub per a ventilació, de PVC, de 20 cm de llargària, de 160 mm de
diàmetre, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 48)

5.14 10.000 51.40

10 ED5H6A95 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i
de 130 a 160 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer
inoxidable entramada classe B125, segons norma UNE-EN 1433,
fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb
solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 87)

196.27 1.000 196.27

11 E545UA50 m2 Coberta acústica amb panell nervat de 50 mm de gruix, de dues
planxes d'acer prelacades de 0,6 mm de gruix, la inferior perforada,
aïlament de fibra mineral d'alta densitat de 100 kg/m3 i una
conductivitat tèrmica de 0,04 W/mK, amb un pes aproximat de 14,5
kg/m2, de 5 greques amb una separació de 250 mm, col·locada amb
fixacions mecàniques (P - 45)

35.51 13.104 465.32

TOTAL Capítol 01.05 11,234.26

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 06 AÏLLAMENTS

EUR
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1 17CD4412 m2 Aïllament exterior amb placa rígida de llana de roca, de densitat 66 a
85 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036
W/mK, resistència tèrmica >=1,111 m2.K/W i revestiment de vel negre
col·locades amb adhesiu acrílic barrejat amb ciment pòrtland i amb
fixacions mecàniques, revestit exteriorment amb morter monocapa de
calç amb acabat raspat, de 10 mm de gruix, amb malla de fibra de
vidre revestida de PVC de 4x4 mm i un pes mínim de 180 g/m2, amb
part proporcional d'angulars per a protecció d'arestes d'alumini de 5
mm de gruix i 25 mm de desenvolupament, no inclou la preparació del
suport. B2+ R3 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada
segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 17)

103.57 10.500 1,087.49

TOTAL Capítol 01.06 1,087.49

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 07 TANCAMENTS

1 1612GEAC m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls
travats amb connector de fil d'acer inoxidable, full exterior de paret de
passant de 14 cm de gruix de maó calat de 290x140x50 mm, col·locat
amb morter elaborat a l'obra, cambra d'aire de 2 cm de gruix, aïllament
amb planxes de poliestirè expandit EPS, de tensió a la compressió 60
kPa, de 20 mm de gruix i full interior format per paret estructural de 14
cm de gruix de maó calat 290x140x100 mm, en tram central.
C1+J1+B2/B3 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció del volum corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els
treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. (P - 16)

148.34 90.300 13,395.10

2 EEK13QB8 u Reixeta ventilació , d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat RAL 7022, de 1025x200 mm, d'aletes separades 8 mm, de
secció recta , amb comporta de regulació de cabal tipus corredissa i
fixada al bastiment.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 97)

134.74 2.000 269.48

3 E612854L m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm color
especial, d'una cara vista, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment
CEM II.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina

56.47 20.905 1,180.51

EUR
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de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els
treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. (P - 50)

4 16129129 m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls, full
principal exterior de paret recolzada de 14 cm de gruix de maó calat
de 290x140x50 mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra,
revestiment intermedi de la cara interior del full principal amb
arrebossat W1, aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de
tensió a la compressió 30 kPa, de 40 mm de gruix i full interior format
per paredó amb morter elaborat a l'obra de 10 cm de gruix de totxana
de 290x140x100 mm, en tram central. C1+J1+N1+B1 segons
CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció del volum corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els
treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. (P - 14)

94.74 32.000 3,031.68

5 1612A352 m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica per a revestir de dos fulls, full
principal exterior de paret recolzada de 14 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra, cambra
d'aire, aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de tensió a la
compressió 50 kPa, de 50 mm de gruix i full interior format per envà
col.locat amb morter elaborat a l'obra o guix de 4 cm de gruix de maó
foradat senzill de 290x140x40 mm, en tram central. C1+J1+B2/B3
segons CTE/DB-HS.
INCLOU PP DE TOTES LES PECES I ACCESSORIS PER
SUBJECCIÓ FAÇANA A ESTRUCTURA , LLINDES , ETC PER
DEIXAR LA APRTIDA D'OBRA COMPLETAMENT ACABADA
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció del volum corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els
treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. (P - 15)

76.80 16.800 1,290.24

6 E7C2S332 m2 Aïllament tèrmic de caixa de persiana enrotllable, amb planxa de
poliestirè extruït (XPS) col·locades amb adhesiu de formulació
específica.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 54)

6.52 26.900 175.39

7 E6Z1374V m Caixa per a persiana enrotllable en paret de 28 cm, de ceràmica
armada per a revestir, de 34x25 cm i de més de 3 i fins a 4 m de

27.10 15.100 409.21

EUR
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llargària, per a un accionament a través de motor, cinta o torn,
col·locada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 52)

8 E4476125 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa,així com muntanst verticals i horitzonals tubulasrs
40x40x1.5 mm, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Inclou pintura d'acabat de color  idèntic al monoc
INCLOU PP DE TACS QUÍMICS I ALTRES MEDIS DE SUBJECCIÓ
DE L'ESTRCUTURA SECUNDÀRIA(SUPORT FAÇANA) A
L'ESTRCUTURA PRINCIPAL.)
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls. (P - 43)

3.35 755.640 2,531.39

9 E8K3DC4K m Escopidor de 28 a 29 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de
ciment blanc, rentada amb àcid, amb trencaaigües a un cantell,
col·locada amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 69)

37.26 27.600 1,028.38

10 E612TRAV m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els
treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. (P - 51)

22.76 7.500 170.70

11 E612413V m2 Paret de tancament SUSPESA, exterior formada per les següents
capes descrites des de l'exterior :
acabat amb sistema SATE,(morter monocapa(no inclòs) morter
aglomerant ,malla de fibrea de vidre, morter aglomerat,plaxa aïllament
poliestirè expandit 40mm,morter adhesiu, placa Aquaplanel de Kanuf o
similar, aïllament de llana de roca 60mm, planta A de Knauf càmara
aite. aïllamenbt de llana de Roca 60mm i planxa Kanuf A.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els
treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. (P - 49)

132.57 15.660 2,076.05

EUR



Ampliació Residència Avis Navàs

PRESSUPOST Data: 21/04/22 Pàg.: 12

TOTAL Capítol 01.07 25,558.13

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 08 DIVISIONS INTERIORS

1 16122A31 m2 Envà d'obra de fàbrica ceràmica formada per un full de gruix 100 mm
de peça ceràmica de gran format de 700x500x100 mm col·locada amb
adhesiu a base de guix per a unió de peces ceràmiques,
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció del volum corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els
treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. (P - 13)

19.14 5.600 107.18

2 E612TRAV m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els
treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. (P - 51)

22.76 52.780 1,201.27

TOTAL Capítol 01.08 1,308.45

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 09 FUSTERIA EXTERIOR

1 KAF12B9DK98 u Finestra d'alumini F1 lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 160x160
cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de
persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la
DT. (P - 157)

841.93 4.000 3,367.72

2 KAF12F9MK98 u Finestra d'alumini F2 lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 230x160

1,235.13 3.000 3,705.39

EUR
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cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de
persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la
DT. (P - 158)

3 EAF1477DK98Qu Finestra F4 d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 90x160
cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de
persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la
DT. (P - 75)

496.46 2.000 992.92

4 EAF1457DK98Qu Finestra d'alumini F5 lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 80x160
cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de
persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la
DT. (P - 74)

423.59 7.000 2,965.13

5 EAF5E9ADK98 u Balconera d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents i un fix, per a un buit d'obra aproximat de
250x240 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de
persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la
DT. (P - 79)

1,808.93 1.000 1,808.93

6 EAF5CR7CK98 u Fulla fixa d'alumini lacat RAL 7022 , col·locada sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra aproximat de 190x240 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la
DT. (P - 78)

848.05 1.000 848.05

7 EAF5CNAC000 u Fulla fixa ref. FSFX-FIX-2 de la serie SAPHIR FX de TECHNAL
d'alumini lacat RAL 7022 , col·locada sobre bastiment de base, per a
un buit d'obra aproximat de 90x240 cm, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. Altres articles: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà
de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la
DT. (P - 76)

406.18 2.000 812.36

8 EAF5CNACK98 u Fulla fixa d'alumini lacat RAL 7022, col·locada sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la
DT. (P - 77)

542.67 4.000 2,170.68

EUR
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9 EC17AB44 m2 Vidre aïllant d'una lluna de baixa emissivitat i una incolora, de 4 i 6 mm
de gruix i cambra d'aire de 12 mm, col·locat amb perfils conformats de
neoprè sobre alumini o PVC (P - 82)

38.92 33.680 1,310.83

10 EC1G1121 m2 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de
3+3 amb 1 butiral de color estàndard, cambra d'aire de 6 mm de gruix i
vidre laminar de lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral transparent,
col·locat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.S'han de considerar les respectives
dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple
immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:- Llargària i
amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat (P - 83)

87.31 24.744 2,160.40

TOTAL Capítol 01.09 20,142.41

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 10 FUSTERIA INTERIOR

1 EAQFAL15 u Fulla acabada i caixó metàl.lic per revestir per a porta corredissa
encastada amb una llum de pas de 100x 200 cm, de cares llises,
acabat superficial ambde DM lacat, ferratges de preu mitjà i folrat del
bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la
caixa encastada (P - 80)

602.10 2.000 1,204.20

TOTAL Capítol 01.10 1,204.20

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 11 REVESTIMENTS EXTERIORS

1 E86BADB7 m2 Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini d'1,5 mm de gruix,
acabat anoditzat color especial, tallat a mida, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60
cm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 66)

50.35 18.400 926.44

2 E8J36C7L m Coronament de paret de 33 a 47 cm de gruix, amb pedra artificial de
morter de ciment blanc, rentada amb àcid, amb dos cantells en
escaire, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 68)

81.62 15.700 1,281.43

3 K881M136 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII
W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment sobre
paraments sense revestir i acabat raspat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada
segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com és ara bastiments que s'hagin embrutat.Deducció de la superfície
corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En
cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments. (P - 151)

20.41 67.360 1,374.82

4 E81127E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a

17.41 28.500 496.19

EUR



Ampliació Residència Avis Navàs

PRESSUPOST Data: 21/04/22 Pàg.: 15

obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes,
etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
(P - 57)

5 E898E470 m2 Pintat de parament horitzontal exterior arrebossat, amb pasta plàstica
de picar amb acabat texturat, amb una capa d'imprimació al làtex diluït
i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas
d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 67)

13.78 28.500 392.73

6 E833C35E m2 Aplacat de faixa horitzontal exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb pedra artificial de morter de ciment colorejat beige, rentada amb
àcid, de 2501 a 6400 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment
1:6.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada
segons les especificacions de la DT. (P - 62)

133.42 9.030 1,204.78

7 E833535E m2 Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb pedra artificial de morter de ciment colorejat beige, rentada amb
àcid, de 2501 a 6400 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment
1:6.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada
segons les especificacions de la DT. (P - 61)

94.70 25.800 2,443.26

8 E83CABRE m2 Aplacat de faixa vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra
granítica nacional amb una cara polida i abrillantada, preu mitjà, de 20
mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores
i 1250 cm2, com a màxim, col·locada amb ganxos i morter de ciment
1:6.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada
segons les especificacions de la DT. (P - 63)

169.39 22.000 3,726.58

TOTAL Capítol 01.11 11,846.23

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 12 REVESTIMENTS INTERIORS

1 K898JTA0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica,
amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas
d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.

8.59 427.360 3,671.02

EUR
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Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 153)

2 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas
d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 154)

5.99 345.000 2,066.55

3 E81121E4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat
amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes,
etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
(P - 56)

17.44 53.760 937.57

4 E8122313 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la
norma UNE-EN 13279-1.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas
d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 58)

9.71 145.960 1,417.27

5 E82B142L0004 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a
15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E
(UNE-EN 12004) ref. P01FA711 de la serie Adhesius cimentosos per a
la col·locació estàndard de BASF-CC i rejuntat amb beurada CG2 ref.
P01FJ500 de la serie Morter de rejuntat cimentòs especial universal
de BASF-CC (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb deducció
de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes,
etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments. (P - 59)

28.54 55.680 1,589.11

EUR
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6 E82Z1A10 m Cantonera de PVC de de color estàndard, de 8 mm d'alçària, i amb
forma de quart de cercle tancat, col·locada amb morter adhesiu.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 60)

4.90 33.600 164.64

7 E7Z15MD0 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 55)

8.86 15.400 136.44

8 E841BD82 m2 Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat superficial perforat,
amb cantell rebaixat (E) segons la norma UNE-EN 13964, de 600x 600
mm i 19 mm de gruix , amb classe d'absorció acústica D segons
UNE-EN ISO 11654 , sistema desmuntable amb estructura acer
galvanitzat vista format per perfils principals en forma de T de 24 mm
de base col·locats cada 1,2 m fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m amb perfil secundaris col·locats formant retícula
, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
(P - 64)

24.70 98.200 2,425.54

9 E842L834 m2 Cel ras registrable de plaques de llana de roca compactada, acabat
superficial amb pintura color blanc, amb cantell rebaixat/ranurat, de
600x 600 mm i 18 a 21 mm de gruix classe d'absorció acústica A
segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al
foc A1, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat oculta, formada per
perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base cada 0,6
m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb
perfils distanciadors de seguretat cada 2 m i perfils rigiditzadors , per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
(P - 65)

35.99 16.000 575.84

TOTAL Capítol 01.12 12,983.98

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 13 PAVIMENTS

1 19C14432 m2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu mitjà,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de
sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i
abrillantat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
(P - 20)

50.39 92.400 4,656.04

2 E9E1521J m2 Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:

26.11 55.000 1,436.05

EUR
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- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
(P - 73)

3 K9U21AAD m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat
a truc de maceta amb morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent
a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50%
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100% (P - 156)

10.24 64.000 655.36

4 K9E1121G m2 Paviment de peces de formigó gris de 40x40x2,5 cm, de 10x5
pastilles classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
(P - 155)

32.12 98.000 3,147.76

5 F96511C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 122)

26.20 39.000 1,021.80

6 E9DD1C1D m2 Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat antilliscant, grup
BIb/BIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt,
d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 72)

30.07 15.400 463.08

7 E9B4B3C5000D m2 Paviment interior amb peces de pedra granítica d'importació amb una
cara flamejada, preu mitjà, de 30 mm de gruix i 1251 a 2500 cm2,
col·locades amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) ref. P01FA720 de la
serie Adhesius cimentosos per a la col·locació de pedra natural i
marbre. Sistema CARRA de BASF-CC i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888) ref. P01FJ500 de la serie Morter de rejuntat cimentòs
especial universal de BASF-CC (P - 71)

177.41 2.520 447.07

8 E93AA3C0 m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment
1:8.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 70)

7.14 18.000 128.52

TOTAL Capítol 01.13 11,955.68

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 14 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 1G224201 u Instal·lació elèctrica interior per a la sala i menjador ,i exterior , sense
ajudes de ram de paleta.
Partida d'obra completament acabada inclou connexions a xarxa

1,086.79 1.000 1,086.79

EUR
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existent i totes aquelles accions i materials per deixar la partida d'obra
completament acabada.
(P - 23)

2 1G224200 u Partida alçad de desplaçament instal.lacions en sala,per canvi
d'ubicació d'interruptors sala, accés numèric i termòstat (P - 22)

352.14 1.000 352.14

3 1G22A301 u Partida alçada de reconnexió d'enllumenat extreiors (aplics )
Inclou l'anulació de la línia i aplics existents (2) i formació de la xarxa
ampliada i la reconnexió , no s'inclouen les llumeneres exteriors. Per
deixar la aprtida d'obra completament acabada. (P - 24)

185.56 1.000 185.56

4 EEM3A112 u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de
diàmetre i 160 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat en conducte (P -
98)

116.36 2.000 232.72

TOTAL Capítol 01.14 1,857.21

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 15 INSTAL·LACIONS LAMPISTERIA i SANEJAMENT

1 ED7FQ314 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a
col·locar. (P - 88)

57.17 8.000 457.36

2 ED3F3340 u Pericó prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, amb tapa
cega de PVC reforçada, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la
DT. (P - 86)

29.45 3.000 88.35

3 ED7FR114 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a
col·locar. (P - 89)

46.53 20.000 930.60

4 1J414001 u Partida alçada d'instal.lació de Instal·lació de lampisteria sense ajudes
de ram de paleta. Interior i exterior edifici (P - 25)

417.41 1.000 417.41

5 ED15E871 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a
col·locar. (P - 85)

22.56 5.000 112.80

6 ED111E51 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 84)

17.51 15.000 262.65

TOTAL Capítol 01.15 2,269.17

EUR
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Capítol 16 INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ

1 EE36R5D1 u Radiador d'alumini de 25 elements amb 1 columna, de 750 mm
d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i
amb suport per a anar encastat, sense valvuleria.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 90)

338.18 4.000 1,352.72

2 EE39X583 u Radiador tovalloler de tub d'acer inoxidable, amb 3 espais de 300 a
600 mm d'amplària i de 900 a 1300 mm d'alçària, segons UNE-EN
442-1, mural, col·locat (P - 91)

539.31 2.000 1,078.62

3 EEZ52210 u Partida alçada de desplaçament radiador en Sala (5m ) i planta
primera (3m)  utilitzant el mateix mètode de canondades de calefacció.
Inclou tots el medis , materials i humans per deixar la partida d'obra
completament acabada i en funcionament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 99)

154.84 1.000 154.84

4 EEZ52220 u Partida alçada de connexió dels nous radiadors de Sala , menjador i
banys a la xarxa existent de calefacció.
Inclour tots els medis , materials i hums , per deixar la parida d'obra
completament acabada i en funcionament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 100)

390.53 1.000 390.53

5 EEGA17F9 u Partida alçada de reubicació d'unitat interior de bomba de calor
existent en Sala, d'expansió directa amb condensació per aire de tipus
mural, unitat exterior amb ventiladors axials, de 4,9 a 5,6 kW de
potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de
2,20 a 2,40, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor
hermètic rotatiu i fluid frigorífic R32, col·locada.
Inclou tots el medis materials i humas per deixar la partida
completament acabada i en funciomanet inclòs recàrgues de fluid
inclosos, per deixar la partida en funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 94)

220.92 1.000 220.92

6 EEGA17FA u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire
de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior
amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4,9
a 5,6 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de
EER de 2,20 a 2,40, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1
compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R32, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 95)

1,605.93 1.000 1,605.93

7 EEGC31C9 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire
de tipus cassette, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior
amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4
vies de sortida d'aire, de 10,5 a 12,5 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de
230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R32,
col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 96)

4,019.96 1.000 4,019.96

TOTAL Capítol 01.16 8,823.52

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 17 INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT

1 EH1L1141JJQB u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de
potència de la llumenera, amb ref. 70130033-583 de la serie Downlight
superfície 701 de SIMON font d'alimentació, muntada superficialment.

264.23 13.000 3,434.99

EUR
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Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i
col·locació de la làmpada. (P - 103)

2 EH327M42 u Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa d'acer
esmaltat i difusor de plàstic, amb 2 làmpades led de 100 W, muntat
superficialment en parament vertical.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i
col·locació de la làmpada. (P - 104)

196.28 2.000 392.56

3 KH2LRJAD u Llum decratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil
de 25000 h, forma circular, 24 W de potència, òptica d'alumini
especular amb UGR=22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, equip elèctric
no regulable, d'aïllament classe I , cos alumini, amb grau de protecció
IP 44, col·locat encastat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i
col·locació de la làmpada. (P - 159)

113.60 4.000 454.40

4 EH61R269 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe
II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la làmpada, el
cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas. (P - 105)

76.51 3.000 229.53

TOTAL Capítol 01.17 4,511.48

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 18 INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT: ASCENSOR

1 EL2FJ1G2 u Unitats * Un ascensor Simple
Tipus d'ascensor * MRL 2:1 (AIRON 1000-D) p similar
Capacitat/Persones (Q) * 1000 Kg / 13 persones
Nº de parades * 3 Nº d'accessos * 3 / Emb.simple Recorregut Útil *
7,5 m (aproximat)Velocitat * 1 m/s
Dimensions de recinte * 1830 x 2500 (ample x fons mm) Fossat *
1300 mm Escapament * 3600 mm
Unitat de Control * Microprocessador MUE 5000 control (CAN BUS) *
Sistema de control colectiva en baixada i pujada (3 x 400 / 230 Vac, 50
Hz) * Simplex* Variador KEBPrecablejat * Instalació precablejada
completa
* Caixes de conexió i revisió incloses* Caixa de control fossat
incloses* Rosari de llums inclòs
Màquina/Tracció * Màquina CEG mini 240 D-240mm 7,1 Kw Cabina *
Dim.: 1100 (A) x 2100 (F) x 2100 (H) mm
* Tipus: SKS/95 * Panells: Panells en Acer Inoxidable * Sostre: Inox *
Iluminació: Leds* Terre: Prep.marbre (marbre no inclòs)* Ventilació:
natural* Pasamà: acer Inox en panell posterior cabina* Mig mirall en
panell posterior
* Caixa de control: Situada en l'exterior (sostre cabina) *
Fotoèl·llules/Barreres: Cortina fotoelèctrica
* Altres:Barana de protecció al sostre sòcals y embocadures en inox
Botonera de Cabina * Botonera de columna completa, inclou:
Pulsadors per tots els pisos de servei amb braille i lluminosos
Pulsadors d'obertura i tancament de portes Pulsador d'alarma amb
auto trucada de telèfon Display de cabina LCD Senyal visual i acústica
de sobre-càrrega Llum d'emergencia amb bateria recargable Botonera
de Planta * Plaques d'Inox al marc de la porta
* Emergència obertura portes * Display LCD a la planta principal
.Bastidor de Cabina * LFP/2500-SLC EG-1200
Bastidor de contrapes * BCA/2000-S Guies * T-89/62/16 i T-65/54/8
(amb accessoris) Cables * 9 cables de 6,5mm Drako 250T Limitador
de velocitat * Inclòs Altres característiques * Escala de fossat inclosa *
Llum emergència 3 hores * Maniobra de rescatament automàtic (P -

31,531.74 1.000 31,531.74

EUR
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115)

2 4G41A111 u Quadre elèctric d'ascensor hidràulic amb interruptor automàtic
magnetotèrmic tipus ICP-M de 50 A d'intensitat nominal interruptor
diferencial de 63 A d'intensitat nominal i, comptador d'energia trifàsic
de tres fils, col·locat en caixa de doble aïllament de polièster reforçat,
amb muntatge superficial.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 28)

803.22 1.000 803.22

3 EG319656 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en canal o safata.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls,
així com l'excés previst per a les connexions. (P - 102)

6.36 50.000 318.00

4 EG21H81J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels
retalls.La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. (P - 101)

7.26 50.000 363.00

TOTAL Capítol 01.18 33,015.96

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 20 INSTAL.LACIONS CONTRAINCENDIS

1 EM112A10 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica,
segons norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7, amb base d'encastar,
encastat.
inclou medis materials i humans de connexió fins la xarxa existent ,
acabat i en funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 116)

229.88 1.000 229.88

TOTAL Capítol 01.20 229.88

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 21 SEGUERAT I SALUT

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
125)

20.36 50.000 1,018.00

TOTAL Capítol 01.21 1,018.00

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 22 JARDINERA I CONDICIONAMENT EXTERIOR

1 ER3P2154 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs
de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT. (P - 117)

121.30 2.100 254.73

EUR
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2 ER66244B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l,
excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 118)

19.07 10.000 190.70

3 ER743G11 m2 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de
gespa Standard C3.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 119)

29.14 15.000 437.10

4 1R431150 m2 Mòdul de pèrgola idèntica existents de dimensions 3.00x4.00 x 240
alçada i umbracle de 12m2 L'estructura de suport està realitzada en
acer galvanitzat en calent pintat amb perfileria de 60x60 mm calçada
sobre paviment amb  amb pletina 150x150 amb tacs mecànics.
La instal·lació és totalment mecànica, sense soldadures, mitjançant
cargols d'acer inoxidable. Transport i instal·lació inclosos.Partida
d'obra completament acabada
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 26)

931.00 2.000 1,862.00

TOTAL Capítol 01.22 2,744.53

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 23 VARIS

1 EY011312 m Ajudes de ram de paleta a totes i cada una de les intal.lacions i altres
partida d'obra (P - 120)

1,121.54 1.000 1,121.54

2 EY021311 u Partida de previsió d'imprevistos atesa la preexitència i intervenció en
edificació
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de
la DT, validada abans de la seva execució per DT i responsable
tècnics Ajuntament (P - 121)

1,438.86 1.000 1,438.86

3 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm,
capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies
exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques (P - 109)

62.25 2.000 124.50

4 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290
x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 110)

133.28 2.000 266.56

5 EJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm
de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P -
112)

68.29 2.000 136.58

6 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària
i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 114)

256.44 6.000 1,538.64

7 EJ46U015 u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 113)

124.33 2.000 248.66

8 EJ14BA1P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de
color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 106)

222.03 2.000 444.06

9 EJ22Y920 u Dutxa de telèfon d'aspersió regulable, roscada a tub flexible, sintètica,
preu alt.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 108)

50.79 2.000 101.58

10 EJ22612A u Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a
dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de
1/2´´ i sortida de 1/2´´.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons

109.94 2.000 219.88

EUR
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PRESSUPOST Data: 21/04/22 Pàg.: 24

les especificacions de la DT. (P - 107)

11 EE41JP59 u Barret de xemeneia antivent per a la formació de xemeneia individual,
de 150 mm de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT.m de llargària instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels
retalls. (P - 93)

74.31 1.000 74.31

12 EE41B152 u Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 150 mm
de diàmetre nominal i 210 mm de diàmetre exterior, estructura interior
de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de
llana de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat.
Inclou PP de perforació sostre existent i coberta existent i posterior
segellat sostre i capes impermeables i encontres
per deixar la partida d'obra completament acabada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT.m de llargària instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels
retalls. (P - 92)

371.15 1.000 371.15

13 EJ46U004 u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de
350x450 mm, d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 111)

346.00 2.000 692.00

14 EB121EAE m Barana d'acer, d'alçada 40 cm formada per tubular 20x60 mm
superior i dos travessers de 25x25 mm cada 15 cm. amb muntants
20x60 mm , acorada obra, pintada RAL 7022 completament acabada
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 81)

100.57 9.000 905.13

15 FB121AAM m Partida alçada de retirada i col.locació de barana existent. Partida
d'obra completament acabada. Inclou repintat (P - 123)

16.18 6.000 97.08

16 FQ21BC60 u Resituació de paperera existent abatible de planxa d'acer perforada i
suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques (P
- 124)

35.92 1.000 35.92

TOTAL Capítol 01.23 7,816.45

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 213,498.27

13 % despeses generals SOBRE 213,498.27...................................................................... 27,754.78

6 % benefici industrial SOBRE 213,498.27.......................................................................... 12,809.90

Subtotal 254,062.95

21 % IVA SOBRE 254,062.95............................................................................................... 53,353.22

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 307,416.17

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS SET MIL QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS )



Capítol
 
Nivell:

Data: 25/4/2022

GRÀFIC % PRESSUPOST PER CAPITOLS

Total 213,498.27 €
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 21/04/22 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ENDERROCS 7,422.03

Capítol 01.02  MOVIMENTS DE TERRES 5,887.83

Capítol 01.03  FONAMENTS I ESTRUCTURES 26,831.47

Capítol 01.04  SOLERA 13,749.91

Capítol 01.05  IMPERMEABILITZACIONS I COBERTES 11,234.26

Capítol 01.06  AÏLLAMENTS 1,087.49

Capítol 01.07  TANCAMENTS 25,558.13

Capítol 01.08  DIVISIONS INTERIORS 1,308.45

Capítol 01.09  FUSTERIA EXTERIOR 20,142.41

Capítol 01.10  FUSTERIA INTERIOR 1,204.20

Capítol 01.11  REVESTIMENTS EXTERIORS 11,846.23

Capítol 01.12  REVESTIMENTS INTERIORS 12,983.98

Capítol 01.13  PAVIMENTS 11,955.68

Capítol 01.14  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 1,857.21

Capítol 01.15  INSTAL·LACIONS LAMPISTERIA i SANEJAMENT 2,269.17

Capítol 01.16  INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ 8,823.52

Capítol 01.17  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT 4,511.48

Capítol 01.18  INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT: ASCENSOR 33,015.96

Capítol 01.20  INSTAL.LACIONS CONTRAINCENDIS 229.88

Capítol 01.21  SEGUERAT I SALUT 1,018.00

Capítol 01.22  JARDINERA I CONDICIONAMENT EXTERIOR 2,744.53

Capítol 01.23  VARIS 7,816.45

Obra 01 Pressupost 1 213,498.27

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
213,498.27

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 1 213,498.27

213,498.27

EUR
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Planejament vigent:

-Text Refós de les Normes Urbanístiques del planejament general al terme
municipal de Navàs publicades amb data de 5 de setembre de 2005 (NNSS)

-3era Aprovació inicial POUM
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Planejament vigent:

Superfície de parcel·la: 4507.40m²

Edificabilitat: 51.11%

Ocupació: 20.87%

Resum superfícies construïdes per planta
Planta baixa: 940.80m²
Planta primera: 735.80m²
Planta segona: 627.30m²
Total: 2303.90m²
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TALA CONTROLADA DEL PI MORT

ENDERROC DE PAVIMENT I SOLERA DE FORMIGÓ

RETIRADA DE FUSTERIES

ENDERROC DE FAÇANA I FUSTERIES

REUBICACIÓ ELEMENTS ELÈCTRICS

RETIRADA DE FUSTERIA

ENDERROC DE CEL RAS

ENDERROC DE FONT

ÀMBIT ACTUACIÓ

ENDERROC

ENDERROC DE PAVIMENT

DESMUNTATGE DE BARANA PER
A POSTERIOR APROFITAMENT
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ESCALA D'EMERGENCIA
METAL.LICA

m²49.90
Menjador

E

m²38.30
Menjador
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0.30 2.50 0.15 0.97 3.50
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0.90

Arrebossat i pintat
Arrebossat i pintat Fusteries alumini lacat color blanc
Paviment de panot de formigó 20x20

Fals sostre de plaques de cartró guix amb estructura oculta
Enguixat i pintat. Finestes alumini lacat color blanc
Terrazo grà mitjà

m²52.70
Amp. Sala

m²45.90
Amp. Sala

Sup. Útil ampliació
m²Amp. Sala 45.90
m²Menjador 38.30

Total m²84.20

Sup. útil reforma
m²Bany 1 5.80
m²Bany 2 4.90
m²Pas 3.80

Total m²14.50

Sup. Const. reforma
m²Lavabos 17.00

Total m²17.00

Sup. Const. Ampliació
m²Amp. Sala 52.70
m²Menjador 49.90
m²P1 Ascensor 9.40
m²P2 Ascensor 9.40

Total m²121.40
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Fals sostre de plaques de cartró guix amb estructura vista
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Arrebossat i pintat
Arrebossat i pintat Fusteries alumini lacat color blanc
Paviment de panot de formigó 20x20
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Ø1.50

Ø1.50

Ø1.50

m²5.00
Bany 2

m²3.80
Pas

m²5.80
Bany 1

m²17.00
Lavabos
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10
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8.540.50 0.50 8.54 0.50
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3.
00

0.
20

--
--
Paviment de Panot 20x20

Fals sostre de plaques de cartró guix amb estructura vista
Enrajolat amb rajoles ceràmiques
Paviment de gres antilliscant

2.
36

Sup. Útil ampliació
m²Amp. Sala 45.90
m²Menjador 38.30

Total m²84.20

Sup. útil reforma
m²Bany 1 5.80
m²Bany 2 4.90
m²Pas 3.80

Total m²14.50

Sup. Const. reforma
m²Lavabos 17.00

Total m²17.00

Sup. Const. Ampliació
m²Amp. Sala 52.70
m²Menjador 49.90
m²P1 Ascensor 9.40
m²P2 Ascensor 9.40

Total m²121.40
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B Pluvial Ø125

B Pluvial Ø125

P1 Ascensor
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METAL.LICA

m²9.40
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Fals sostre de plaques de cartró guix amb estructura oculta
Enguixat i pintat. Finestes alumini lacat color blanc
Terrazo grà mitjà
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P2 Ascensor
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m²9.40
P2 Ascensor

Fals sostre de plaques de cartró guix amb estructura oculta
Enguixat i pintat. Finestes alumini lacat color blanc
Terrazo grà mitjà
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3.
25

3.
25

3.
25
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25

2.47 2.36 0.10 1.55 0.10 2.00 2.47 2.00 0.10 1.55 0.10 2.36

3.
80

3.
80

2.
10

2.
10

Paviment de gres anti lliscantPaviment de gres anti lliscant

Rajola ceràmica 25x40Rajola ceràmica 25x40

Cel ras de plaques de cartró
guix amb estructura oculta

Cel ras de plaques de cartró
guix amb estructura oculta

Cel ras de plaques de cartró
guix amb estructura oculta
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NTG1 Cubierta plana invertida no transitable con
LBM (SBS) y grava.
1_Soporte resistente
2_Chapa grecada
3_Soporte de impermeabilización
4_Barrera de vapor SELF-DAN BTM
5_Aislamiento térmico de lana de roca de alta densidad
5b_Aisl. térm. de lana de roca acabada en capa de asfalto
6_Aislamiento térmico de pol. extruido (XPS) DANOPREN TR
6b_Aislamiento térmico de pol. extruido (XPS) DANOPREN TL
6c_Aislamiento térmico de pol. extruido (XPS) DANOPREN CH
7_Imprimación bituminosa CURIDAN
8_Imprimación bituminosa IMPRIDAN 100
9_Lámina imperm. GLASDAN 30 P ELAST
10_Lámina imperm. ESTERDAN 40 P ELAST
11_Lámina imperm. GLASDAN 30 P POL
12_Lámina imperm. ESTERDAN 40 P POL
13_Lámina imperm. POLYDAN 180-40 P ELAST
14_Lámina imperm. POLYDAN 48 P PARKING
15_Lámina imperm. POLYDAN 60 TF ELAST
16_Lámina imperm. ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST
17_Lámina imperm. ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST
18_Lámina imperm. ESTERDAN 40/GP POL
19_Lámina imperm. ESTERDAN FM 30 P ELAST
20_Lámina imperm. POLYDAN PLUS FM 50/GP ELAST
21_Lámina imp. ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN
22_Lámina imperm. POLYDAN 180-60/GP ELAST
23_Capa antipunzonante geotextil DANOFELT PY 300
23b_ Capa separadora geotextil DANOFELT PY 300
24_Capa separadora geotextil DANOFELT PY 200
24b_Capa filtrante geotextil DANOFELT PY 200
25_Capa drenante y filtrante DANODREN JARDIN
26_Capa drenante y retenedora DANODREN R-20
27_Pavimento aislante DANOLOSA 95 Blanca
28_Mortero de protección y pavimento
29_Mortero o solera y pavimento
30_Capa de rodadura de hormigón
31_Capa de rodadura de aglomerado asfáltico
32_Protección pesada a base de grava
33_Sustrato vegetal
34_Fijación mecánica del sistema de impermeabilización
35_Fijación mecánica del aislamiento térmico
36_Banda de refuerzo E 30 P ELAST
37_Sellado elástico ELASTYDAN PU 40 Gris
38_Perfil metálico DANOSA
39_Zócalo de protección
40_Perfil de chapa plegada
41_Cazoleta de EPDM DANOSA
42_Paragravillas DANOSA
43_Cordón asfáltico para relleno de juntas JUNTODAN
44_Aislamiento acústico SYNTHETIC M.A.D. 18
44b_Aislamiento acústico SYNTHETIC M.A.D. 25
45_Aislamiento acústico IMPACTODAN 10

Encuentro con peto

>2
0

Sección de cubierta

Encuentro con sumidero

7

37

38

1 3 41

17

7

Encuentro con junta

10 1 3 7 10 43

10 24 6 24b 32

1 3 7 9

31 7 36 9 10 24 6 24b 32

9 10 24 6 24b 3242 9 10 24 10 6 24b 32

>10 50

Encuentro con peto

>2
0c

m

Sección de cubierta

1 6 7

1_Terreno compactado
2_Cimentación
3_Imprimación bituminosa CURIDAN
4_Imprimación bituminosa IMPRIDAN 100
5_Capa antipunzonante geotextil DANOFELT PY 300
5b_Capa separadora geotextil DANOFELT PY 300
6_Capa drenante y filtrante DANODREN H25 PLUS
6b_Capa anticapilaridad DANODREN H25 PLUS
7_Capa de mortero u hormigón de limpieza
8_Banda de refuerzo E 30 P ELAST
9_Lámina impermeabilizante bituminosa ESTERDAN 30 P ELAST
10_Lámina impermeabilizante bituminosa POLYDAN 48 P PARKING
11_Lámina impermeabilizante sintética DANOPOL HS 1.5
12_Capa separadora geotextil DANOFELT PY 200
12b_Capa filtrante geotextil DANOFELT PY 200
13_Aislamiento térmico de poliestireno extruido (XPS) DANOPREN TR
14_Aislamiento térmico de poliestireno extruido (XPS) DANOPREN CH
15_Tubería de drenaje TUBODAN
16_Relleno de grava filtrante
17_Losa de cimentación
18_Relleno con tierras
19_Solera de hormigón y pavimento
20_Muro de sótano
21_Lámina impermeabilizante muro exterior
22_Perfil de anclaje colaminado DANOSA TIPO A
23_Perfil de sujeción colaminado DANOSA TIPO B
24_Perfil metálico DANOSA
25_Sellado elástico ELASTYDAN PU 40 Gris

SOL1 Solera sobre terreno compactado con LBM
(SBS).

3

10

3
12 13 12 19

10 1 6 8 7 3 10 12 13 12 19

13

Façana suspesa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6

10

11

12

13

14

6

1_Revestiment monocapa (1,50cm)
2_Arrebossat lliscat doble capa amb armadura de fibra de vidre interior.
3_Sistema SATE (planxa EPS 40mm)
4_Morter copolímer.
5_Placa tipus Knauf Aquapanel Outdoor.
6_Tubular 40x40x1.5
7_Llana de roca 8cm de gruix
8_Placa Knauf A
9_Perfil d'alumini de 79mm
10_Persiana d'alumini
11_Perfil d'alumini de 48mm
12_Fusteria d'alumini lacat color blanc amb trencament de pont tèrmic de
més de 14mm.
13_Guia persiana
14_Perfil metàl·lic en U
15_Llana de roca 40mm

Detall façana suspesa.

15
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1.
00

0.40

SABATA EXISTENT
130x130x60

SABATA EXISTENT
160x160x60

SABATA EXISTENT
160x160x60

SABATA
CORREGUDA
670x100x60

SABATA
100x100x60

R1

R1

RIOSTRA
EXISTENT

1.84 1.69 1.69 1.78

3.
49

3.
32

1.94 1.71

7.00

1.
00

2.
49

1.
00

1.60

4.
81

2.
43

2.95

1.
83

2.35

FOSSAT ASCENSOR

SABATA
CORREGUDA
700x100x60

R1

R1

3.350.50

2.
32

1.
00

6.70

7.00

SOSTRE EXISTENTNOU SOSTRE

P1P2P3P4

P5

P6 P7 P8

L'ARMAT DE LA SABATA ES
CONNECTARÀ AMB EL
FONAMENT EXISTENT

L'ARMAT DE LA SABATA ES
CONNECTARÀ AMB EL
FONAMENT EXISTENT
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1

T

Quadre elèctric
protecció linia ascensor

Línia
d'alimentació
ASCENSOR

Nou cassette AC per
ampliació menjador

Plafo 60x60
LED iluminació

Reubicació
split sala EST

Reubicació elements
elèctrics entrada
modificada

Nou split sala
EST

Radiador alumini nou
de baix perfil per ubicar
sota vidriera padred

Radiador alumini nou de
baix perfil per ubicar
sota vidriera padred

Radiador alumini nou
amb tuberia vista
connexió provinent
d'existent en sala

Radiador alumini nou
amb tuberia vista
connexió provinent
d'existent en sala

R
AC

K

Plafo 60x60
LED iluminació

Plafo 60x60
LED iluminació

OBRA NOVA

1

T

Reubicació elements
elèctrics entrada modificada

Unitat exterior
AC cassette
menjador

Unitat exterior
AC existent
corresponent a
split existent

Unitat exterior
AC split nou
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E

Detector de fums a
connectar en línia existent

B1 Ø125

B1 Ø125PVC Ø125 2%
 existent

PVC Ø125 2% existent

B1 Ø125
PVC Ø125 2% existent

PVC Ø150 2% existent

PV
C

 Ø
12

5 
2%

PVC Ø125 2%

Enllumenat d'emergència
al davant de la porta de
cada parada de l'ascensor

Ø125

Ø125

Connexió a xarxa
existent

Connexió a xarxa
existent

B1 Ø125

PVC Ø125 2%
 existent

PVC Ø150 2% existent

PV
C

 Ø
12

5 
2%

PVC Ø125 2%

B Pluvial Ø125

B Pluvial Ø125
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1.2 AGENTS DEL PROJECTE 

Promotor: Nom: AJUNTAMENT DE NAVÀS 

CIF:  P0814000F 

Adreça: PLAÇA AJUNTAMENT 8 

Telèfon: 938390022 

Arquitecte: Xavier Pons Camps 

Nº col·legiat: 24896/7 

CIF:B63628465 

Adreça: Plaça de l’Ajuntament, 12 1er 1a – 08670 Navàs 

Telèfon: 938204529 

1.3 RELACIÓ DE PROJECTES PARCIALS, DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I ALTRES TÈCNICS 

Estudi topogràfic: No és necessari. 

Estudi geotècnic: Realitzat per l’empresa LARIX en data 1/9/2004 

Projecte de telecomunicacions: No és necessari 

Projecte d’instal·lacions elèctriques:  

Projecte/es d’instal·lacions tèrmiques: Per aquesta obra només és necessària una memòria tècnica 

elaborada per l’empresa instal·ladora-mantenidora, sobre impresos 

oficials quan la instal·lació hagi estat executada.  

Certificació energètica: Redactat per encàrrec aliè  

Estudi Bàsic de seguretat i salut: Redactat pel mateix arquitecte projectista  

Estudi de gestió de residus de la 

construcció: 

Redactat pel mateix arquitecte projectista  

Control de qualitat: Redactat pel mateix arquitecte projectista  

1.4 RELACIÓ DE PLÀNOLS DEL PROJECTE 

 

1 Estat actual - Plantes distribució 1/100 

2 Millores - Plantes distribució 1/100 

3 Millores - Plantes distribució 1/50 

4 Millores - Secció ascensor 1/100 

5 Millores - Façanes 1/100 

F1 Plànol fusteries 1/50 

E0 Esquema estructural -- 

E1 Estructura per millores 1/50 

 

 

El/s Promotor/s L’Arquitecte  

  

   

AJUNTAMENT DE NAVÀS XAVIER PONS CAMPS, ARQUITECTE 
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2 OBJECTE DEL DOCUMENT DE MILLORES, MOTIVACIÓ 

2.1 OBSERVACIONS: 

Tots els treballs i materials que no estiguin descrits dins la present memòria o plànols, s’executaran seguint la norma de la bona 

construcció i fixant-les, en cada cas, l’arquitecte director de l’obra. 

El present projecte queda subjecte a tota variació que jutgi convenient la Direcció Facultativa en ordre a una millor adequació en 

posta en obra, la qual a la seva vegada, es reserva el dret de dictamen sobre tots aquells aspectes que no quedin suficientment 

clars en els documents del projecte. 

La Direcció Facultativa es reserva així mateix el dret d’aportar al llarg de les obres, tots aquells plànols de detall estimi precisos per 

a la millor execució de les obres, amb la obligació de seguiment dels mateixos per part del contractista. 
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2.2 JUSTIFICACIÓ DEL DOCUMENT DE MILLORES 

El projecte bàsic i d’execució d’ampliació de residència i incorporació d’ascensor i banys adaptats pretén ampliar i millorar les 

instal·lacions de la residència de Navàs dotant la residència d’un ascensor de gran capacitat. L’edifici destinat a residència disposa 

d’una planta sotacoberta actualment en desús i el present document de millores pretén dotar aquesta planta d’accessibilitat 

augmentant una planta el recorregut de l’ascensor i les escales exteriors contra incendis, de tal manera que un nou projecte pugui 

dotar d’ús aquesta planta. 
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3 MARC LEGAL 

Els criteris d’adjudicació han d’estar vinculats a l’objecte del contracte en el sentit que expressa l’article 145.6 de la LCSP; han de 

formular-se de manera objectiva, amb ple respecte als principis d’igualtat, no-discriminació, transparència i proporcionalitat, i sense 

que puguin conferir a l’òrgan de contractació una llibertat de decisió il·limitada; han de garantir la possibilitat que les ofertes siguin 

avaluades en condicions de competència efectiva i han d’anar acompanyats d’especificacions que permetin comprovar de manera 

efectiva la informació facilitada per les empreses licitadores amb la finalitat d’avaluar si les seves ofertes els compleixen) 
 
Marc legal 

Es poden establir millores com a criteri d’adjudicació de conformitat amb el que es preveu en l’apartat 7 de l’article 145 de la LCSP: 

En cas que s’estableixin les millores com a criteri d’adjudicació, aquestes han d’estar suficientment especificades. Es considera 

que es compleix aquesta exigència quan es fixin, de manera ponderada, amb concreció: els seus requisits, límits, modalitats i 

característiques, així com la seva vinculació necessària amb l’objecte del contracte. 

En tot cas, en els supòsits en què la seva valoració s’efectuï de conformitat amb el que estableix l’apartat segon, lletra a) de l’article 

següent, no se li pot assignar una valoració superior al 2,5 per cent. 

S’entén per millores, a aquests efectes, les prestacions addicionals a les que figuraven definides en el projecte i en el plec de 

prescripcions tècniques, sense que aquelles puguin alterar la naturalesa de les prestacions esmentades ni l’objecte del contracte. 

Les millores proposades per l’adjudicatari han de passar a formar part del contracte i no poden ser objecte de modificació. 
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4 AMIDAMENTS I PRESSUPOST  

 



Ampliació Residència Avis Navàs

AMIDAMENTS Data: 01/06/20 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 01  ENDERROCS

1 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.000 1.500 4.500 C#*D#*E#*F#

2 xemeneia 4.000 0.600 4.000 2.000 19.200 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23.700

2 42152221 m2 Enderroc de coberta inclinada  de teules sobre envans conillers , encadelat i capa de compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20.000 20.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20.000

3 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.Inclou enderroc materrial en càmera aire.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 8.500

4 42151311 m2 Enderroc de coberta formada per bigues autorreristents , encadellat ceràmic , làmina impermeabilitzant capa de
morter  , aïllament i teules  amb mitjans manuals  i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.500 4.500 15.750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.750

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 03  FONAMENTS I ESTRUCTURES

1 14531A6G m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 150
kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11.500 0.250 0.700 2.000 4.025 C#*D#*E#*F#

2 2.500 0.250 0.700 0.438 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

EUR



Ampliació Residència Avis Navàs

AMIDAMENTS Data: 01/06/20 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 4.463

2 1458116G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CÈRCOL EN ASCENSOR 0.2X0.3 4.000 0.200 0.300 2.000 0.480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0.480

3 145C1862 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a
una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2.
NCLOU ANCORATGE AMB ESTRUCTURA EXISTENT PER MITJÀ DE D 12 C 35 CM EN TOT EL
PERÍMETRE DE L'ENCONTRE AMB EDIFICI EXISTENT
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT.Aquest
criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat
de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i
condicionament dels elements utilitzats.La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la
superfície total d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.
En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8.000 2.450 19.600 C#*D#*E#*F#

2 2.450 3.000 7.350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26.950

4 14511337 m3 Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I,
abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 120 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4.000 0.250 0.250 3.500 0.875 C#*D#*E#*F#

2 2.000 0.300 0.300 3.000 0.540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.415

5 K4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les
pèrdues de material corresponents a retalls.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5.000 93.000 465.000 C#*D#*E#*F#

2 3.900 2.000 42.000 327.600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 792.600

6 K894BCK0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.Cal considerar el

EUR



Ampliació Residència Avis Navàs

AMIDAMENTS Data: 01/06/20 Pàg.: 3

desenvolupament del perímetre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10.000 1.000 10.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 05  IMPERMEABILITZACIONS I COBERTES

1 151Z6UF9 m Minvell amb reforç de membrana bituminosa LBM (SBS)-50/G-FP encastada al parament i formació de junt de
poliestirè expandit, per a coberta no transitable.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptada expressament per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.500 2.000 7.000 C#*D#*E#*F#

2 5.500 2.000 11.000 C#*D#*E#*F#

3 3.000 3.000 C#*D#*E#*F#

4 3.000 3.000 C#*D#*E#*F#

5 3.000 3.000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27.000

2 15113NEF m2 Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora, impermeabilització amb una
membrana d'una làmina de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de betum modificat LBM(SBS)-40-FP de
160 g/m2, aïllament amb plaques de poliestirè extruït de gruix 60 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat
amb un paviment de gres per exteriors inclòs en el preu.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%No inclou la realització d'elements especials com ara els minvells, els
aiguafons, etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4.500 4.500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.500

3 15213G53 m2 Coberta inclinada amb un pendent del 32% i una llargària en planta de 5 m, de teula àrab de ceràmica de 30
peces/m2 col·locada amb morter mixt elaborat a l'obra, sobre encadellat ceràmic , capa de protecció de morter
ciment elaborat a l'obra armat de 4 cm , aïllament amb 2 planques de de poliestirè de 5 cm cada una .Inclou
encadellat, plaques d'aïllament de de poliestrè , capa de compressió armada i teules.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada en projecció horitzontal, segons les especificacions de la
DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot
utilitzant, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.000 1.000 3.000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 01/06/20 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 3.000

4 152ZEC0B m Aiguafons per a coberta de teula de morter clavada sobre enllatat, amb planxa de zinc preformada de 0,82 mm
de gruix, de 80 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques i suport de tauler de partícules de
fusta aglomerades amb resina sintètica, de 16 mm de gruix, per a ambient humit tipus P3 segons UNE-EN 309,
reacció al foc D-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptada expressament per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.500 3.500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.500

5 EDN3A0N1 m Xemeneia de ventilació ceràmica, amb un conducte principal i un de tipus secundari, col·locats amb morter
ciment 1:8 (2,5 N/mm2), inclosa la reixeta.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la
repercussió de les peces especials a col·locar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.000 3.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.000

6 EE4ZHJ09 u Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 600 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000

7 K5ZBT87P m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 70 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 5 plecs, per a aiguafons, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4.000 4.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.000

8 ED510G21 u Bonera sifònica de poliamida reforçada amb fibra de vidre, de 22 mm de diàmetre, amb tapa antigrava
metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

9 E5ZFQS00 u Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota
la impermeabilització.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

10 15113AEF m2 Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora, impermeabilització amb
una membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i de gruix 1 mm d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM),
aïllament amb plaques de poliestirè extruït de gruix 60 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat amb un
paviment de gres 2 ona qualitat

EUR
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AMIDAMENTS Data: 01/06/20 Pàg.: 5

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%No inclou la realització d'elements especials com ara els minvells, els
aiguafons, etc.

AMIDAMENT DIRECTE 23.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 07  TANCAMENTS

1 1612GEAC m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls travats amb connector de fil d'acer
inoxidable, full exterior de paret de passant de 14 cm de gruix de maó calat de 290x140x50 mm, col·locat amb
morter elaborat a l'obra, cambra d'aire de 2 cm de gruix, aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de
tensió a la compressió 60 kPa, de 20 mm de gruix i full interior format per paret estructural de 14 cm de gruix de
maó calat 290x140x100 mm, en tram central. C1+J1+B2/B3 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció del volum
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a
part.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.000 4.000 2.000 24.000 C#*D#*E#*F#

2 2.400 4.000 2.000 19.200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43.200

2 E612854L m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
de 290x140x50 mm color especial, d'una cara vista, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a
part.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0.000

3 16129129 m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls, full principal exterior de paret recolzada de
14 cm de gruix de maó calat de 290x140x50 mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra, revestiment intermedi
de la cara interior del full principal amb arrebossat W1, aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de
tensió a la compressió 30 kPa, de 40 mm de gruix i full interior format per paredó amb morter elaborat a l'obra de
10 cm de gruix de totxana de 290x140x100 mm, en tram central. C1+J1+N1+B1 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció del volum
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a

EUR



Ampliació Residència Avis Navàs

AMIDAMENTS Data: 01/06/20 Pàg.: 6

part.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.500 2.000 0.500 2.000 7.000 C#*D#*E#*F#

2 10.000 10.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17.000

4 E4476125 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,així com muntanst verticals i horitzonals tubulasrs 40x40x1.5
mm, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Inclou pintura d'acabat de color  idèntic al monoc
INCLOU PP DE TACS QUÍMICS I ALTRES MEDIS DE SUBJECCIÓ DE L'ESTRCUTURA
SECUNDÀRIA(SUPORT FAÇANA) A L'ESTRCUTURA PRINCIPAL.)
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les
pèrdues de material corresponents a retalls.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8.000 0.600 0.003 9,800.000 141.120 C#*D#*E#*F#

2 1.800 0.600 0.003 9,800.000 31.752 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 172.872

5 E8K3DC4K m Escopidor de 28 a 29 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, rentada amb àcid, amb
trencaaigües a un cantell, col·locada amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8.000 1.200 9.600 C#*D#*E#*F#

2 0.900 2.000 1.800 C#*D#*E#*F#

3 5.000 5.000 C#*D#*E#*F#

4 5.000 5.000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21.400

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 09  FUSTERIA EXTERIOR

1 EAF1457DK98Q u Balconera d'alumini lacat RAL 7022 col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batents , per a un buit
d'obra aproximat de 1.00x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, Article: ref. P06SI250 de la serie
Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

EUR



Ampliació Residència Avis Navàs

AMIDAMENTS Data: 01/06/20 Pàg.: 7

2 EAF5CR7CK98 u Fulla fixa d'alumini lacat RAL 7022 , col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
0.9x230 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.000

3 EC17AB44 m2 Vidre aïllant d'una lluna de baixa emissivitat i una incolora, de 4 EXTERIOR i 3+3 INTERIOR i cambra d'aire de
12 mm, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 B1 1.000 2.300 1.000 2.300 C#*D#*E#*F#

2 B2 1.000 2.300 1.000 2.300 C#*D#*E#*F#

3 F1 3.550 1.100 2.000 7.810 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12.410

4 EAF1457DK981 u Balconera d'alumini lacat RAL 7022 col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batents iu una fix , per
a un buit d'obra aproximat de 1.00x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, Article: ref. P06SI250 de la serie
Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 11  REVESTIMENTS EXTERIORS

1 E8J36C7L m Coronament de paret de 33 a 47 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, rentada amb àcid,
amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11.500 2.000 23.000 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23.000

2 K881M136 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII W2, segons la norma UNE-EN 998-1,
col·locat manualment sobre paraments sense revestir i acabat raspat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.
D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat.Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%

EUR



Ampliació Residència Avis Navàs

AMIDAMENTS Data: 01/06/20 Pàg.: 8

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns
(brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.500 2.000 0.500 2.000 7.000 C#*D#*E#*F#

2 10.000 10.000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17.000

3 E6ME1650DZM m Façana lleugera de plaques. Sistema Placotherm Integra Glasroc X ´´PLACO´´ format per: ESTRUCTURA
EXTERIOR: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de canals horitzontals THR 100, d'acer galvanitzat Z1 (Z140)
i muntants verticals THM 100, d'acer galvanitzat Z1 (Z140), amb una modulació de 400 mm; AÏLLAMENT
EXTERIOR: panell compacte de llana mineral Arena, d'alta densitat, Arena Màster ´´ISOVER´´, segons UNE-EN
13162, de 90 mm de gruix, sense revestir, resistència tèrmica 2,35 m²K / W, conductivitat tèrmica 0,038 W / (
mK), col·locat a topall; PLACA EXTERIOR: placa de guix laminat GM-FH1 / UNE-EN 15.283-2 - 1200/2800 /
12,5 / amb les vores longitudinals afinats, Glasroc X 13 ´´PLACO´´; ESTRUCTURA INTERIOR: estructura
metàl·lica interior d'acer galvanitzat de perfils angulars CR2 i perfils intermedis THZ 45, d'acer galvanitzat Z1
(Z140) amb una modulació de 600 mm; AÏLLAMENT INTERIOR: plafó semirígid de llana mineral Arena d'alta
densitat, Arena Basic, segons UNE-EN 13162, de 45 mm de gruix, no revestit, resistència tèrmica 1,2 m²K / W,
conductivitat tèrmica 0,037 W / (mK), col·locat al màxim; PLAQUES INTERIORS: dues plaques de guix laminat
DFI / UNE-EN 520 - 1200/2500 / 12,5 / amb les vores longitudinals afinats, Phonique PPH 13 ´´PLACO´´;
IMPERMEABILITZACIÓ: làmina altament transpirable, impermeable a l'aigua de pluja, Tyvek StuccoWrap,
fixada als muntants de l'estructura metàl·lica per la cara exteriors

REVESTIMENT EXTERIOR: capa base de malla de reforç CMALL 160 embeguda entre dues capes de morter
polimèric d'altes prestacions reforçat amb fibres, Placotherm Base, color blanc, compost de ciment blanc,
càrregues minerals, resines hidròfugues redispersables, fibres i additius especials i capa de acabat de morter
acrílic Webertene Stilo, de 2 a 3 mm d'espessor, color blanc, gamma Estàndard, acabat gota, compost de
càrregues minerals, resines en dispersió aquosa, pigments orgànics, fungicides i additius especials sobre
imprimació reguladora de l'absorció Weber CS, composta de càrregues minerals, resines en dispersió aquosa,
pigments orgànics, fungicides i additius especials. Fins i tot banda acústica, cargols per a la fixació de les
plaques, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, morter Placotherm Base i cinta CMALL 160 ´´PLACO´´, per al
tractament de juntes entre plaques exteriors, pasta SN ´´PLACO´´ i cinta ´´PLACO´´ , per al tractament de juntes
entre plaques interiors, perfil de PVC amb malla de fibra de vidre antiàlcalis, perfil Degoteig ´´PLACO´´, per
rematada de llindes, i cinta adhesiva de doble cara per a la fixació de la làmina altament transpirable. El preu
inclou la resolució de buits de façana.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.400 1.100 0.500 2.000 3.740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.740

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 12  REVESTIMENTS INTERIORS

EUR
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AMIDAMENTS Data: 01/06/20 Pàg.: 9

1 E81121E4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments
que s'hagin embrutat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.500 3.200 2.000 22.400 C#*D#*E#*F#

2 2.000 3.200 2.000 12.800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35.200

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 15  INSTAL·LACIONS LAMPISTERIA I SANEJAMENT

1 ED15E871 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125
mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la
repercussió de les peces especials a col·locar.

AMIDAMENT DIRECTE 10.000

2 KD7FEB8P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
125 mm, penjat al sostre.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la
repercussió de les peces especials a col·locar.

AMIDAMENT DIRECTE 6.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 17  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT

1 EH61R269 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.La instal·lació
inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
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Capítol 18  INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT: ASCENSOR

1 EL2FJ1G2 u Unitats * part proporcioanl per incrementar una parada  ascensor  . Ascensor previst en projecte 3,)
Tipus d'ascensor * MRL 2:1 (AIRON 1000-D) p similar Capacitat/Persones (Q) * 1000 Kg / 13 persones
Nº de parades * 4 Nº d'accessos * 3 / Emb.simple Recorregut Útil * 9,5 m (aproximat)Velocitat * 1 m/s
Dimensions de recinte * 1830 x 2500 (ample x fons mm) Fossat * 1300 mm Escapament * 3600 mm
Unitat de Control * Microprocessador MUE 5000 control (CAN BUS) * Sistema de control colectiva en baixada i
pujada (3 x 400 / 230 Vac, 50 Hz) * Simplex* Variador KEBPrecablejat * Instalació precablejada completa
* Caixes de conexió i revisió incloses* Caixa de control fossat incloses* Rosari de llums inclòs
Màquina/Tracció * Màquina CEG mini 240 D-240mm 7,1 Kw Cabina * Dim.: 1100 (A) x 2100 (F) x 2100 (H) mm
* Tipus: SKS/95 * Panells: Panells en Acer Inoxidable * Sostre: Inox * Iluminació: Leds* Terre: Prep.marbre
(marbre no inclòs)* Ventilació: natural* Pasamà: acer Inox en panell posterior cabina* Mig mirall en panell
posterior
* Caixa de control: Situada en l'exterior (sostre cabina) * Fotoèl·llules/Barreres: Cortina fotoelèctrica
* Altres:Barana de protecció al sostre sòcals y embocadures en inox Botonera de Cabina * Botonera de
columna completa, inclou: Pulsadors per tots els pisos de servei amb braille i lluminosos Pulsadors d'obertura i
tancament de portes Pulsador d'alarma amb auto trucada de telèfon Display de cabina LCD Senyal visual i
acústica de sobre-càrrega Llum d'emergencia amb bateria recargable Botonera de Planta * Plaques d'Inox al
marc de la porta
* Emergència obertura portes * Display LCD a la planta principal .Bastidor de Cabina * LFP/2500-SLC EG-1200
Bastidor de contrapes * BCA/2000-S Guies * T-89/62/16 i T-65/54/8 (amb accessoris) Cables * 9 cables de
6,5mm Drako 250T Limitador de velocitat * Inclòs Altres característiques * Escala de fossat inclosa * Llum
emergència 3 hores * Maniobra de rescatament automàtic

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 21  SEGUERAT I SALUT

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 28.000 28.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 23  VARIS

1 EQN2U002 m Escala metàl·lica de directrius recta, de 1.00 m d'amplària, amb 5 suports amb perfils d'acer laminat segons
plànols , esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2
mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre,
barres de 12 mm de diàmetre i cada 10 cm i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als
perfils, amb acabat lacat. Inclou barana completa fins accés pl 3 ,travessers , ancoratges de tota l'estructura de
l'escala existen i nova al nucli ascensor, entregues amb estructura,pintura antioxidant i d'acabat de l'escala
sencera (tant tram nou com tram existent) per deixar la partida d'obra completament acabada i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 11.500
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 21/04/22 Pàg.: 1

P-1 14511337 m3 Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 120 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.

560.63 €

(CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-2 14531A6G m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3,
formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 150 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.

433.23 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-3 1458116G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 80 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.

508.10 €

(CINC-CENTS VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-4 145C1862 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1
m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 15 kg/m2.
NCLOU ANCORATGE AMB ESTRUCTURA EXISTENT PER MITJÀ DE D 12 C 35 CM EN
TOT EL PERÍMETRE DE L'ENCONTRE AMB EDIFICI EXISTENT
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione
de la DT.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge
de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La
superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els
criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.

85.72 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-5 15113AEF m2 Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora,
impermeabilització amb una membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i de gruix 1 mm
d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), aïllament amb plaques de poliestirè extruït de gruix
60 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat amb un paviment de gres 2 ona qualitat
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%No inclou la realització d'elements especials com
ara els minvells, els aiguafons, etc.

58.18 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-6 15113NEF m2 Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora,
impermeabilització amb una membrana d'una làmina de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb
làmina de betum modificat LBM(SBS)-40-FP de 160 g/m2, aïllament amb plaques de
poliestirè extruït de gruix 60 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat amb un paviment
de gres per exteriors inclòs en el preu.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%No inclou la realització d'elements especials com
ara els minvells, els aiguafons, etc.

49.85 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-7 151Z6UF9 m Minvell amb reforç de membrana bituminosa LBM (SBS)-50/G-FP encastada al parament i
formació de junt de poliestirè expandit, per a coberta no transitable.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions
del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

13.84 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 15213G53 m2 Coberta inclinada amb un pendent del 32% i una llargària en planta de 5 m, de teula àrab de
ceràmica de 30 peces/m2 col·locada amb morter mixt elaborat a l'obra, sobre encadellat
ceràmic , capa de protecció de morter ciment elaborat a l'obra armat de 4 cm , aïllament amb
2 planques de de poliestirè de 5 cm cada una .Inclou encadellat, plaques d'aïllament de de
poliestrè , capa de compressió armada i teules.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada en projecció horitzontal, segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords
perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

62.88 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-9 152ZEC0B m Aiguafons per a coberta de teula de morter clavada sobre enllatat, amb planxa de zinc
preformada de 0,82 mm de gruix, de 80 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions
mecàniques i suport de tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 16
mm de gruix, per a ambient humit tipus P3 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2, d0,
acabat no revestit, tallat a mida.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions
del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

51.56 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-10 16129129 m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls, full principal exterior de
paret recolzada de 14 cm de gruix de maó calat de 290x140x50 mm, col·locat amb morter
elaborat a l'obra, revestiment intermedi de la cara interior del full principal amb arrebossat
W1, aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de tensió a la compressió 30 kPa, de
40 mm de gruix i full interior format per paredó amb morter elaborat a l'obra de 10 cm de
gruix de totxana de 290x140x100 mm, en tram central. C1+J1+N1+B1 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es
dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas
de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució
de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

58.40 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-11 1612GEAC m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls travats amb connector de
fil d'acer inoxidable, full exterior de paret de passant de 14 cm de gruix de maó calat de
290x140x50 mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra, cambra d'aire de 2 cm de gruix,
aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de tensió a la compressió 60 kPa, de 20
mm de gruix i full interior format per paret estructural de 14 cm de gruix de maó calat
290x140x100 mm, en tram central. C1+J1+B2/B3 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es
dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas
de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució
de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

67.59 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)



Ampliació Residència Avis Navàs

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 21/04/22 Pàg.: 3

P-12 42151311 m2 Enderroc de coberta formada per bigues autorreristents , encadellat ceràmic , làmina
impermeabilitzant capa de morter , aïllament i teules amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.

24.20 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-13 42152221 m2 Enderroc de coberta inclinada de teules sobre envans conillers , encadelat i capa de
compressió

21.40 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-14 E4476125 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,així com muntanst
verticals i horitzonals tubulasrs 40x40x1.5 mm, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Inclou pintura d'acabat de color  idèntic al monoc
INCLOU PP DE TACS QUÍMICS I ALTRES MEDIS DE SUBJECCIÓ DE L'ESTRCUTURA
SECUNDÀRIA(SUPORT FAÇANA) A L'ESTRCUTURA PRINCIPAL.)
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

3.35 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-15 E5ZFQS00 u Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de llargària, amb cassoleta en
angle, soldada sota la impermeabilització.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

14.40 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-16 E612854L m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm color especial, d'una cara vista, col·locat amb
morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es
dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas
de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució
de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

56.47 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-17 E6ME1650DZMS m Façana lleugera de plaques. Sistema Placotherm Integra Glasroc X ´´PLACO´´ format per:
ESTRUCTURA EXTERIOR: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de canals horitzontals
THR 100, d'acer galvanitzat Z1 (Z140) i muntants verticals THM 100, d'acer galvanitzat Z1
(Z140), amb una modulació de 400 mm; AÏLLAMENT EXTERIOR: panell compacte de llana
mineral Arena, d'alta densitat, Arena Màster ´´ISOVER´´, segons UNE-EN 13162, de 90 mm
de gruix, sense revestir, resistència tèrmica 2,35 m²K / W, conductivitat tèrmica 0,038 W / (
mK), col·locat a topall; PLACA EXTERIOR: placa de guix laminat GM-FH1 / UNE-EN
15.283-2 - 1200/2800 / 12,5 / amb les vores longitudinals afinats, Glasroc X 13 ´´PLACO´´;
ESTRUCTURA INTERIOR: estructura metàl·lica interior d'acer galvanitzat de perfils angulars
CR2 i perfils intermedis THZ 45, d'acer galvanitzat Z1 (Z140) amb una modulació de 600 mm;
AÏLLAMENT INTERIOR: plafó semirígid de llana mineral Arena d'alta densitat, Arena Basic,
segons UNE-EN 13162, de 45 mm de gruix, no revestit, resistència tèrmica 1,2 m²K / W,
conductivitat tèrmica 0,037 W / (mK), col·locat al màxim; PLAQUES INTERIORS: dues
plaques de guix laminat DFI / UNE-EN 520 - 1200/2500 / 12,5 / amb les vores longitudinals
afinats, Phonique PPH 13 ´´PLACO´´; IMPERMEABILITZACIÓ: làmina altament transpirable,
impermeable a l'aigua de pluja, Tyvek StuccoWrap, fixada als muntants de l'estructura
metàl·lica per la cara exteriors

132.74 €



Ampliació Residència Avis Navàs

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 21/04/22 Pàg.: 4

REVESTIMENT EXTERIOR: capa base de malla de reforç CMALL 160 embeguda entre
dues capes de morter polimèric d'altes prestacions reforçat amb fibres, Placotherm Base,
color blanc, compost de ciment blanc, càrregues minerals, resines hidròfugues
redispersables, fibres i additius especials i capa de acabat de morter acrílic Webertene Stilo,
de 2 a 3 mm d'espessor, color blanc, gamma Estàndard, acabat gota, compost de càrregues
minerals, resines en dispersió aquosa, pigments orgànics, fungicides i additius especials
sobre imprimació reguladora de l'absorció Weber CS, composta de càrregues minerals,
resines en dispersió aquosa, pigments orgànics, fungicides i additius especials. Fins i tot
banda acústica, cargols per a la fixació de les plaques, fixacions per a l'ancoratge dels perfils,
morter Placotherm Base i cinta CMALL 160 ´´PLACO´´, per al tractament de juntes entre
plaques exteriors, pasta SN ´´PLACO´´ i cinta ´´PLACO´´ , per al tractament de juntes entre
plaques interiors, perfil de PVC amb malla de fibra de vidre antiàlcalis, perfil Degoteig
´´PLACO´´, per rematada de llindes, i cinta adhesiva de doble cara per a la fixació de la
làmina altament transpirable. El preu inclou la resolució de buits de façana.
(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-18 E81121E4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

17.43 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-19 E8J36C7L m Coronament de paret de 33 a 47 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc,
rentada amb àcid, amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

41.73 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-20 E8K3DC4K m Escopidor de 28 a 29 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, rentada
amb àcid, amb trencaaigües a un cantell, col·locada amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

37.26 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-21 EAF1457DK981 u Balconera d'alumini lacat RAL 7022 col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batents iu una fix , per a un buit d'obra aproximat de 1.00x220 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

559.24 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-22 EAF1457DK98Q u Balconera d'alumini lacat RAL 7022 col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batents , per a un buit d'obra aproximat de 1.00x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al

468.80 €
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vent segons UNE-EN 12210, Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de
BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-23 EAF5CR7CK98Q u Fulla fixa d'alumini lacat RAL 7022 , col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 0.9x230 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

853.77 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-24 EC17AB44 m2 Vidre aïllant d'una lluna de baixa emissivitat i una incolora, de 4 EXTERIOR i 3+3 INTERIOR
i cambra d'aire de 12 mm, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

38.92 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-25 ED15E871 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

15.12 €

(QUINZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-26 ED510G21 u Bonera sifònica de poliamida reforçada amb fibra de vidre, de 22 mm de diàmetre, amb tapa
antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les
especificacions de la DT.

31.91 €

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-27 EDN3A0N1 m Xemeneia de ventilació ceràmica, amb un conducte principal i un de tipus secundari,
col·locats amb morter ciment 1:8 (2,5 N/mm2), inclosa la reixeta.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

30.27 €

(TRENTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-28 EE4ZHJ09 u Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 600 mm, col·locat
amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

292.29 €

(DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-29 EH61R269 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens,
1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu
cas.

76.36 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-30 EL2FJ1G2 u Unitats * part proporcioanl per incrementar una parada ascensor . Ascensor previst en
projecte 3,)
Tipus d'ascensor * MRL 2:1 (AIRON 1000-D) p similar Capacitat/Persones (Q) * 1000 Kg /
13 persones
Nº de parades * 4 Nº d'accessos * 3 / Emb.simple Recorregut Útil * 9,5 m
(aproximat)Velocitat * 1 m/s

2,997.63 €
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Dimensions de recinte * 1830 x 2500 (ample x fons mm) Fossat * 1300 mm Escapament *
3600 mm
Unitat de Control * Microprocessador MUE 5000 control (CAN BUS) * Sistema de control
colectiva en baixada i pujada (3 x 400 / 230 Vac, 50 Hz) * Simplex* Variador KEBPrecablejat
* Instalació precablejada completa
* Caixes de conexió i revisió incloses* Caixa de control fossat incloses* Rosari de llums
inclòs
Màquina/Tracció * Màquina CEG mini 240 D-240mm 7,1 Kw Cabina * Dim.: 1100 (A) x 2100
(F) x 2100 (H) mm
* Tipus: SKS/95 * Panells: Panells en Acer Inoxidable * Sostre: Inox * Iluminació: Leds*
Terre: Prep.marbre (marbre no inclòs)* Ventilació: natural* Pasamà: acer Inox en panell
posterior cabina* Mig mirall en panell posterior
* Caixa de control: Situada en l'exterior (sostre cabina) * Fotoèl·llules/Barreres: Cortina
fotoelèctrica
* Altres:Barana de protecció al sostre sòcals y embocadures en inox Botonera de Cabina *
Botonera de columna completa, inclou: Pulsadors per tots els pisos de servei amb braille i
lluminosos Pulsadors d'obertura i tancament de portes Pulsador d'alarma amb auto trucada
de telèfon Display de cabina LCD Senyal visual i acústica de sobre-càrrega Llum
d'emergencia amb bateria recargable Botonera de Planta * Plaques d'Inox al marc de la porta
* Emergència obertura portes * Display LCD a la planta principal .Bastidor de Cabina *
LFP/2500-SLC EG-1200
Bastidor de contrapes * BCA/2000-S Guies * T-89/62/16 i T-65/54/8 (amb accessoris)
Cables * 9 cables de 6,5mm Drako 250T Limitador de velocitat * Inclòs Altres característiques
* Escala de fossat inclosa * Llum emergència 3 hores * Maniobra de rescatament automàtic
(DOS MIL NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-31 EQN2U002 m Escala metàl·lica de directrius recta, de 1.00 m d'amplària, amb 5 suports amb perfils d'acer
laminat segons plànols , esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada
amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana
metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, barres de 12 mm de diàmetre i
cada 10 cm i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb
acabat lacat. Inclou barana completa fins accés pl 3 ,travessers , ancoratges de tota
l'estructura de l'escala existen i nova al nucli ascensor, entregues amb estructura,pintura
antioxidant i d'acabat de l'escala sencera (tant tram nou com tram existent) per deixar la
partida d'obra completament acabada i en funcionament.

248.23 €

(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-32 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 20.36 €
(VINT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-33 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.Inclou enderroc materrial en càmera aire.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

9.91 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-34 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

10.45 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-35 K4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

3.71 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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P-36 K5ZBT87P m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 70 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a aiguafons, col·locat amb fixacions
mecàniques, i segellat.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

18.83 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-37 K881M136 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII W2, segons la norma
UNE-EN 998-1, col·locat manualment sobre paraments sense revestir i acabat raspat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les
especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments
que s'hagin embrutat.Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.

20.41 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-38 K894BCK0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i
dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la
DT.Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

26.04 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-39 KD7FEB8P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, penjat al sostre.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

24.41 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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m314511337 Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3
m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer
en barres corrugades amb una quantia de 120 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la
DT.

P- 1  €560,63

Altres conceptes 560,63 €

m314531A6G Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una
quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 150 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la
DT.

P- 2  €433,23

Altres conceptes 433,23 €

m31458116G Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3,
formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la
DT.

P- 3  €508,10

Altres conceptes 508,10 €

m2145C1862 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta
de pi, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba
i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15
kg/m2.
NCLOU ANCORATGE AMB ESTRUCTURA EXISTENT PER MITJÀ DE D 12
C 35 CM EN TOT EL PERÍMETRE DE L'ENCONTRE AMB EDIFICI
EXISTENT
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les
especificacione de la DT.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els
elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les
cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la
recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La superfície
corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a
conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.

P- 4  €85,72

Altres conceptes 85,72 €

m215113AEF Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa
separadora, impermeabilització amb una membrana de densitat superficial
1,15 kg/m2 i de gruix 1 mm d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), aïllament
amb plaques de poliestirè extruït de gruix 60 mm, capa separadora amb
geotèxtil i acabat amb un paviment de gres 2 ona qualitat 
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%No inclou la realització d'elements
especials com ara els minvells, els aiguafons, etc.

P- 5  €58,18

Altres conceptes 58,18 €
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m215113NEF Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa
separadora, impermeabilització amb una membrana d'una làmina de densitat
superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de betum modificat LBM(SBS)-40-FP de 160
g/m2, aïllament amb plaques de poliestirè extruït de gruix 60 mm, capa
separadora amb geotèxtil i acabat amb un paviment de gres per exteriors
inclòs en el preu.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%No inclou la realització d'elements
especials com ara els minvells, els aiguafons, etc.

P- 6  €49,85

Altres conceptes 49,85 €

m151Z6UF9 Minvell amb reforç de membrana bituminosa LBM (SBS)-50/G-FP encastada
al parament i formació de junt de poliestirè expandit, per a coberta no
transitable.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les
especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la
DF.

P- 7  €13,84

Altres conceptes 13,84 €

m215213G53 Coberta inclinada amb un pendent del 32% i una llargària en planta de 5 m,
de teula àrab de ceràmica de 30 peces/m2 col·locada amb morter mixt
elaborat a l'obra, sobre encadellat ceràmic , capa de protecció de morter
ciment elaborat a l'obra armat de 4 cm , aïllament amb 2 planques de de
poliestirè de 5 cm cada una .Inclou encadellat, plaques d'aïllament de de
poliestrè , capa de compressió armada i teules.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada en projecció horitzontal,
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament
dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat.

P- 8  €62,88

Altres conceptes 62,88 €

m152ZEC0B Aiguafons per a coberta de teula de morter clavada sobre enllatat, amb planxa
de zinc preformada de 0,82 mm de gruix, de 80 cm de desenvolupament,
col·locada amb fixacions mecàniques i suport de tauler de partícules de fusta
aglomerades amb resina sintètica, de 16 mm de gruix, per a ambient humit
tipus P3 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2, d0, acabat no revestit,
tallat a mida.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les
especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la
DF.

P- 9  €51,56

Altres conceptes 51,56 €
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m216129129 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls, full
principal exterior de paret recolzada de 14 cm de gruix de maó calat de
290x140x50 mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra, revestiment intermedi
de la cara interior del full principal amb arrebossat W1, aïllament amb planxes
de poliestirè expandit EPS, de tensió a la compressió 30 kPa, de 40 mm de
gruix i full interior format per paredó amb morter elaborat a l'obra de 10 cm de
gruix de totxana de 290x140x100 mm, en tram central. C1+J1+N1+B1 segons
CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de
més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen
l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

P- 10  €58,40

Altres conceptes 58,40 €

m21612GEAC Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls travats
amb connector de fil d'acer inoxidable, full exterior de paret de passant de 14
cm de gruix de maó calat de 290x140x50 mm, col·locat amb morter elaborat a
l'obra, cambra d'aire de 2 cm de gruix, aïllament amb planxes de poliestirè
expandit EPS, de tensió a la compressió 60 kPa, de 20 mm de gruix i full
interior format per paret estructural de 14 cm de gruix de maó calat
290x140x100 mm, en tram central. C1+J1+B2/B3 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de
més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen
l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

P- 11  €67,59

Altres conceptes 67,59 €

m242151311 Enderroc de coberta formada per bigues autorreristents , encadellat ceràmic ,
làmina impermeabilitzant capa de morter , aïllament i teules amb mitjans
manuals  i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les
indicacions de la DT.

P- 12  €24,20

Altres conceptes 24,20 €

m242152221 Enderroc de coberta inclinada de teules sobre envans conillers , encadelat i
capa de compressió 

P- 13  €21,40

Altres conceptes 21,40 €
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kgE4476125 Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa,així com muntanst verticals i horitzonals tubulasrs 40x40x1.5 mm,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura. 
Inclou pintura d'acabat de color  idèntic al monoc
INCLOU PP DE TACS QUÍMICS I ALTRES MEDIS DE SUBJECCIÓ DE
L'ESTRCUTURA SECUNDÀRIA(SUPORT FAÇANA) A L'ESTRCUTURA
PRINCIPAL.)
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT,
d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents
a retalls.

P- 14  €3,35

B44Z602A Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

 €2.51000

Altres conceptes 0,84 €

uE5ZFQS00 Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de llargària,
amb cassoleta en angle, soldada sota la impermeabilització.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 15  €14,40

B5ZFQS00 Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm, 375 mm de llargària, amb
cassoleta en angle per a soldar la impermeabilització

 €11.59000
Altres conceptes 2,81 €

m2E612854L Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm color especial, d'una
cara vista, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de
més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen
l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

P- 16  €56,47

B0F1D25A Maó calat, de 290x140x50 mm, cares vistes i de color especial, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

 €20.77600
Altres conceptes 35,69 €
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mE6ME1650DZMS Façana lleugera de plaques. Sistema Placotherm Integra Glasroc X
´´PLACO´´ format per: ESTRUCTURA EXTERIOR: estructura metàl·lica
d'acer galvanitzat de canals horitzontals THR 100, d'acer galvanitzat Z1
(Z140) i muntants verticals THM 100, d'acer galvanitzat Z1 (Z140), amb una
modulació de 400 mm; AÏLLAMENT EXTERIOR: panell compacte de llana
mineral Arena, d'alta densitat, Arena Màster ´´ISOVER´´, segons UNE-EN
13162, de 90 mm de gruix, sense revestir, resistència tèrmica 2,35 m²K / W,
conductivitat tèrmica 0,038 W / ( mK), col·locat a topall; PLACA EXTERIOR:
placa de guix laminat GM-FH1 / UNE-EN 15.283-2 - 1200/2800 / 12,5 / amb
les vores longitudinals afinats, Glasroc X 13 ´´PLACO´´; ESTRUCTURA
INTERIOR: estructura metàl·lica interior d'acer galvanitzat de perfils angulars
CR2 i perfils intermedis THZ 45, d'acer galvanitzat Z1 (Z140) amb una
modulació de 600 mm; AÏLLAMENT INTERIOR: plafó semirígid de llana
mineral Arena d'alta densitat, Arena Basic, segons UNE-EN 13162, de 45 mm
de gruix, no revestit, resistència tèrmica 1,2 m²K / W, conductivitat tèrmica
0,037 W / (mK), col·locat al màxim; PLAQUES INTERIORS: dues plaques de
guix laminat DFI / UNE-EN 520 - 1200/2500 / 12,5 / amb les vores
longitudinals afinats, Phonique PPH 13 ´´PLACO´´; IMPERMEABILITZACIÓ:
làmina altament transpirable, impermeable a l'aigua de pluja, Tyvek
StuccoWrap, fixada als muntants de l'estructura metàl·lica per la cara
exteriors

REVESTIMENT EXTERIOR: capa base de malla de reforç CMALL 160
embeguda entre dues capes de morter polimèric d'altes prestacions reforçat
amb fibres, Placotherm Base, color blanc, compost de ciment blanc,
càrregues minerals, resines hidròfugues redispersables, fibres i additius
especials i capa de acabat de morter acrílic Webertene Stilo, de 2 a 3 mm
d'espessor, color blanc, gamma Estàndard, acabat gota, compost de
càrregues minerals, resines en dispersió aquosa, pigments orgànics,
fungicides i additius especials sobre imprimació reguladora de l'absorció
Weber CS, composta de càrregues minerals, resines en dispersió aquosa,
pigments orgànics, fungicides i additius especials. Fins i tot banda acústica,
cargols per a la fixació de les plaques, fixacions per a l'ancoratge dels perfils,
morter Placotherm Base i cinta CMALL 160 ´´PLACO´´, per al tractament de
juntes entre plaques exteriors, pasta SN ´´PLACO´´ i cinta ´´PLACO´´ , per al
tractament de juntes entre plaques interiors, perfil de PVC amb malla de fibra
de vidre antiàlcalis, perfil Degoteig ´´PLACO´´, per rematada de llindes, i cinta
adhesiva de doble cara per a la fixació de la làmina altament transpirable. El
preu inclou la resolució de buits de façana.

P- 17  €132,74

B6ME1650DZMS Mur cortina d'alumini l  €93.80800
Altres conceptes 38,93 €

m2E81121E4 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment
pòrtland amb filler calcari 32,5 R.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests
criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és
ara bastiments que s'hagin embrutat.

P- 18  €17,43

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

 €0.44586
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Altres conceptes 16,98 €

mE8J36C7L Coronament de paret de 33 a 47 cm de gruix, amb pedra artificial de morter
de ciment blanc, rentada amb àcid, amb dos cantells en escaire, col·locada
amb morter mixt 1:0,5:4.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.

P- 19  €41,73

B0GAB3F7 Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, rentada amb àcid, per a
coronament de parets de 33 a 47 cm de gruix i amb dos cantells en escaire

 €38.35000
Altres conceptes 3,38 €

mE8K3DC4K Escopidor de 28 a 29 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment
blanc, rentada amb àcid, amb trencaaigües a un cantell, col·locada amb
morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.

P- 20  €37,26

B0GAB3L4 Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, rentada amb àcid, de 29
cm d'amplària i amb trencaaigües a un cantell

 €26.00000
Altres conceptes 11,26 €

uEAF1457DK981 Balconera d'alumini lacat RAL 7022 col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla batents iu una fix , per a un buit d'obra aproximat de 1.00x220 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

P- 21  €559,24

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €1.28400
B7J50090K98Q Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul,

MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC

 €1.08330

BAF1437D Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,75 a 1,04 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

 €542.64000

Altres conceptes 14,23 €

uEAF1457DK98Q Balconera d'alumini lacat RAL 7022 col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla batents , per a un buit d'obra aproximat de 1.00x220 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de
BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

P- 22  €468,80

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €1.28400
B7J50090K98Q Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul,

MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC

 €1.08330

BAF1437D Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,75 a 1,04 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

 €452.20000
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Altres conceptes 14,23 €

uEAF5CR7CK98Q Fulla fixa d'alumini lacat RAL 7022 , col·locada sobre bastiment de base, per a
un buit d'obra aproximat de 0.9x230 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Article:
ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

P- 23  €853,77

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €2.56800
B7J50090K98Q Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul,

MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC

 €2.26080

BAF1C57C Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a
un buit d'obra de 3,5 a 5,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

 €846.94400

Altres conceptes 2,00 €

m2EC17AB44 Vidre aïllant d'una lluna de baixa emissivitat i una incolora, de 4 EXTERIOR i
3+3 INTERIOR i cambra d'aire de 12 mm, col·locat amb perfils conformats de
neoprè sobre alumini o PVC

P- 24  €38,92

BC17AB40 Vidre aïllant d'una lluna de baixa emissivitat i una incolora, de 4 i 6 mm de
gruix i cambra d'aire de 12 mm

 €36.00000
Altres conceptes 2,92 €

mED15E871 Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls
i la repercussió de les peces especials a col·locar.

P- 25  €15,12

BD13287B Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm i de llargària 3 m, per a encolar

 €4.45000
BD1Z2300 Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm  €1.72190
BDW3B800 Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm  €2.56410
BDY3B800 Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm  €0.10000

Altres conceptes 6,28 €

uED510G21 Bonera sifònica de poliamida reforçada amb fibra de vidre, de 22 mm de
diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en
calent.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord
amb les especificacions de la DT.

P- 26  €31,91

BD515G21 Bonera sifònica de poliamida reforçada amb fibra de vidre, de 22 mm de
diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica

 €12.02000
Altres conceptes 19,89 €

mEDN3A0N1 Xemeneia de ventilació ceràmica, amb un conducte principal i un de tipus
secundari, col·locats amb morter ciment 1:8 (2,5 N/mm2), inclosa la reixeta.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls
i la repercussió de les peces especials a col·locar.

P- 27  €30,27

BDN3A420 Peça de ceràmica de 25 cm d'alçària, amb un conducte principal i un de tipus
secundari

 €4.68000
BDN3B420 Peça de ceràmica de derivació de 25 cm d'alçària, amb un conducte principal

i un de tipus secundari
 €0.57050

BDNZ1000 Reixa i bastiment de PVC  €1.05000
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Altres conceptes 23,97 €

uEE4ZHJ09 Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 600
mm, col·locat amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 28  €292,29

BE4DJ049 Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, amb lamel·les, de 600 mm
de costat

 €265.08000
Altres conceptes 27,21 €

uEH61R269 Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb
un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i
l'equip complert d'encesa en el seu cas.

P- 29  €76,36

BH61R76A Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb
un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

 €74.60000

Altres conceptes 1,76 €

uEL2FJ1G2 Unitats * part proporcioanl per incrementar una parada ascensor . Ascensor
previst en projecte 3,)
Tipus d'ascensor * MRL 2:1 (AIRON 1000-D) p similar Capacitat/Persones (Q)
* 1000 Kg / 13 persones
Nº de parades * 4 Nº d'accessos * 3 / Emb.simple Recorregut Útil * 9,5 m
(aproximat)Velocitat * 1 m/s
Dimensions de recinte * 1830 x 2500 (ample x fons mm) Fossat * 1300 mm
Escapament * 3600 mm
Unitat de Control * Microprocessador MUE 5000 control (CAN BUS) * Sistema
de control colectiva en baixada i pujada (3 x 400 / 230 Vac, 50 Hz) * Simplex*
Variador KEBPrecablejat * Instalació precablejada completa
* Caixes de conexió i revisió incloses* Caixa de control fossat incloses* Rosari
de llums inclòs
Màquina/Tracció * Màquina CEG mini 240 D-240mm 7,1 Kw Cabina * Dim.:
1100 (A) x 2100 (F) x 2100 (H) mm
* Tipus: SKS/95 * Panells: Panells en Acer Inoxidable * Sostre: Inox *
Iluminació: Leds* Terre: Prep.marbre (marbre no inclòs)* Ventilació: natural*
Pasamà: acer Inox en panell posterior cabina* Mig mirall en panell posterior
* Caixa de control: Situada en l'exterior (sostre cabina) *
Fotoèl·llules/Barreres: Cortina fotoelèctrica
* Altres:Barana de protecció al sostre sòcals y embocadures en inox Botonera
de Cabina * Botonera de columna completa, inclou: Pulsadors per tots els
pisos de servei amb braille i lluminosos Pulsadors d'obertura i tancament de
portes Pulsador d'alarma amb auto trucada de telèfon Display de cabina LCD
Senyal visual i acústica de sobre-càrrega Llum d'emergencia amb bateria
recargable Botonera de Planta * Plaques d'Inox al marc de la porta
* Emergència obertura portes * Display LCD a la planta principal .Bastidor de
Cabina * LFP/2500-SLC EG-1200
Bastidor de contrapes * BCA/2000-S Guies * T-89/62/16 i T-65/54/8 (amb
accessoris) Cables * 9 cables de 6,5mm Drako 250T Limitador de velocitat *
Inclòs Altres característiques * Escala de fossat inclosa * Llum emergència 3
hores * Maniobra de rescatament automàtic

P- 30  €2.997,63

BL31J1G1 Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense
reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s,
nivell de trànsit estàndard, per a 10 persones (càrrega màxima de 800 kg),
de 2 a 6 parades (recorregut de 3 a 15 m), habitacle de qualitat mitjana de
mides 1400x1350 mm, embarcament simple amb portes automàtiques
d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra
col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO
1314/1997

 €1,846.91800
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BL3M31G1 Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell

de trànsit estàndard, per a 10 persones (càrrega màxima 800 kg), de 2 a 6
parades, de qualitat mitjana, portes d'accés automàtiques d'obertura central
de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de
baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 1314/1997

 €1,051.29000

Altres conceptes 99,42 €

mEQN2U002 Escala metàl·lica de directrius recta, de 1.00 m d'amplària, amb 5 suports
amb perfils d'acer laminat segons plànols , esglaons de planxa metàl·lica amb
relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de
gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub
superior de 42 mm de diàmetre, barres de 12 mm de diàmetre i cada 10 cm i
muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb
acabat lacat. Inclou barana completa fins accés pl 3 ,travessers , ancoratges
de tota l'estructura de l'escala existen i nova al nucli ascensor, entregues amb
estructura,pintura antioxidant i d'acabat de l'escala sencera (tant tram nou
com tram existent) per deixar la partida d'obra completament acabada i en
funcionament.

P- 31  €248,23

BQN2U001 Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer
laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant,
conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de gruix, soldats
superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm
de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular
50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat

 €231.86100

Altres conceptes 16,37 €

hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 32  €20,36

Altres conceptes 20,36 €

m2K2161511 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.Inclou enderroc materrial
en càmera aire.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

P- 33  €9,91

Altres conceptes 9,91 €

m2K2164771 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

P- 34  €10,45

Altres conceptes 10,45 €

kgK4435111 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT,
d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents
a retalls.

P- 35  €3,71

B44Z5011 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb
una capa d'imprimació antioxidant

 €2.98000

Altres conceptes 0,73 €

mK5ZBT87P Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix,
70 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a aiguafons,
col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.

P- 36  €18,83

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera  €1.44000
B0CHT87P Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix,

70 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a aiguafons
 €6.86511
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B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra

monocomponent
 €0.40125

Altres conceptes 10,12 €

m2K881M136 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII W2,
segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment sobre paraments
sense revestir i acabat raspat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons
les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és
ara bastiments que s'hagin embrutat.Deducció de la superfície corresponent a
obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments.

P- 37  €20,41

B8816232 Morter de ciment monocapa (OC), per a acabat raspat, de designació CSIII
W2, segons la norma UNE-EN 998-1

 €7.27650
Altres conceptes 13,13 €

m2K894BCK0 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes
d'imprimació ignífuga i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les
especificacions de la DT.Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

P- 38  €26,04

B89ZH000 Esmalt ignífug  €3.02430
B8ZA5000 Imprimació ignífuga  €1.63200

Altres conceptes 21,38 €

mKD7FEB8P Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, penjat al sostre.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls
i la repercussió de les peces especials a col·locar.

P- 39  €24,41

BD13287B Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm i de llargària 3 m, per a encolar

 €4.45000
BD1Z3000 Brida per a tub penjat del sostre  €2.97000
BDW3B800 Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm  €2.56410
BDY3B800 Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm  €0.10000

Altres conceptes 14,33 €
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Capítol 01 ENDERROCS

1 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 34)

10.45 23.700 247.67

2 42152221 m2 Enderroc de coberta inclinada de teules sobre envans conillers ,
encadelat i capa de compressió  (P - 13)

21.40 20.000 428.00

3 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.Inclou enderroc
materrial en càmera aire.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 33)

9.91 8.500 84.24

4 42151311 m2 Enderroc de coberta formada per bigues autorreristents , encadellat
ceràmic , làmina impermeabilitzant capa de morter , aïllament i teules
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb
les indicacions de la DT. (P - 12)

24.20 15.750 381.15

TOTAL Capítol 01.01 1,141.06

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 03 FONAMENTS I ESTRUCTURES

1 14531A6G m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una
quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
150 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions
de la DT. (P - 2)

433.23 4.463 1,933.51

2 1458116G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6
m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions
de la DT. (P - 3)

508.10 0.480 243.89

3 145C1862 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler
de fusta de pi, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 15 kg/m2.
NCLOU ANCORATGE AMB ESTRUCTURA EXISTENT PER MITJÀ
DE D 12 C 35 CM EN TOT EL PERÍMETRE DE L'ENCONTRE AMB
EDIFICI EXISTENT
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat
segons les especificacione de la DT.Aquest criteri inclou els
apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist,
com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i
condicionament dels elements utilitzats.La superfície corresponent a
forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els
criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari
per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100%
del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. (P - 4)

85.72 26.950 2,310.15

EUR



Ampliació Residència Avis Navàs

PRESSUPOST * Data: 21/04/22 Pàg.: 2

4 14511337 m3 Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia
de 13,3 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb cubilot i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 120 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions
de la DT. (P - 1)

560.63 1.415 793.29

5 K4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls. (P - 35)

3.71 792.600 2,940.55

6 K894BCK0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes
d'imprimació ignífuga i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les
especificacions de la DT.Cal considerar el desenvolupament del
perímetre. (P - 38)

26.04 10.000 260.40

TOTAL Capítol 01.03 8,481.79

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 05 IMPERMEABILITZACIONS I COBERTES

1 151Z6UF9 m Minvell amb reforç de membrana bituminosa LBM (SBS)-50/G-FP
encastada al parament i formació de junt de poliestirè expandit, per a
coberta no transitable.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada
segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada
expressament per la DF. (P - 7)

13.84 27.000 373.68

2 15113NEF m2 Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa
separadora, impermeabilització amb una membrana d'una làmina de
densitat superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de betum modificat
LBM(SBS)-40-FP de 160 g/m2, aïllament amb plaques de poliestirè
extruït de gruix 60 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat amb
un paviment de gres per exteriors inclòs en el preu.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%No inclou la realització
d'elements especials com ara els minvells, els aiguafons, etc. (P - 6)

49.85 4.500 224.33

3 15213G53 m2 Coberta inclinada amb un pendent del 32% i una llargària en planta
de 5 m, de teula àrab de ceràmica de 30 peces/m2 col·locada amb
morter mixt elaborat a l'obra, sobre encadellat ceràmic , capa de
protecció de morter ciment elaborat a l'obra armat de 4 cm , aïllament
amb 2 planques de de poliestirè de 5 cm cada una .Inclou encadellat,
plaques d'aïllament de de poliestrè , capa de compressió armada i
teules.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada en projecció
horitzontal, segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen
l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials
diferents dels que normalment conformen la unitat. (P - 8)

62.88 3.000 188.64

4 152ZEC0B m Aiguafons per a coberta de teula de morter clavada sobre enllatat,
amb planxa de zinc preformada de 0,82 mm de gruix, de 80 cm de
desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques i suport de
tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 16
mm de gruix, per a ambient humit tipus P3 segons UNE-EN 309,
reacció al foc D-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada

51.56 3.500 180.46

EUR
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segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada
expressament per la DF. (P - 9)

5 EDN3A0N1 m Xemeneia de ventilació ceràmica, amb un conducte principal i un de
tipus secundari, col·locats amb morter ciment 1:8 (2,5 N/mm2), inclosa
la reixeta.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a
col·locar. (P - 27)

30.27 3.000 90.81

6 EE4ZHJ09 u Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de
costat 600 mm, col·locat amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 28)

292.29 1.000 292.29

7 K5ZBT87P m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de
gruix, 70 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
aiguafons, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 36)

18.83 4.000 75.32

8 ED510G21 u Bonera sifònica de poliamida reforçada amb fibra de vidre, de 22 mm
de diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina
bituminosa en calent.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra
d'acord amb les especificacions de la DT. (P - 26)

31.91 2.000 63.82

9 E5ZFQS00 u Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de
llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota la impermeabilització.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 15)

14.40 2.000 28.80

10 15113AEF m2 Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular,
capa separadora, impermeabilització amb una membrana de densitat
superficial 1,15 kg/m2 i de gruix 1 mm d'una làmina d'etilè propilè diè
(EPDM), aïllament amb plaques de poliestirè extruït de gruix 60 mm,
capa separadora amb geotèxtil i acabat amb un paviment de gres 2
ona qualitat
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%No inclou la realització
d'elements especials com ara els minvells, els aiguafons, etc. (P - 5)

58.18 23.000 1,338.14

TOTAL Capítol 01.05 2,856.29

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 07 TANCAMENTS

1 1612GEAC m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls
travats amb connector de fil d'acer inoxidable, full exterior de paret de
passant de 14 cm de gruix de maó calat de 290x140x50 mm, col·locat
amb morter elaborat a l'obra, cambra d'aire de 2 cm de gruix, aïllament
amb planxes de poliestirè expandit EPS, de tensió a la compressió 60
kPa, de 20 mm de gruix i full interior format per paret estructural de 14
cm de gruix de maó calat 290x140x100 mm, en tram central.
C1+J1+B2/B3 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció del volum corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la

67.59 43.200 2,919.89

EUR
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col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els
treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. (P - 11)

2 E612854L m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm color
especial, d'una cara vista, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment
CEM II.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els
treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. (P - 16)

56.47 0.000 0.00

3 16129129 m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls, full
principal exterior de paret recolzada de 14 cm de gruix de maó calat
de 290x140x50 mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra,
revestiment intermedi de la cara interior del full principal amb
arrebossat W1, aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de
tensió a la compressió 30 kPa, de 40 mm de gruix i full interior format
per paredó amb morter elaborat a l'obra de 10 cm de gruix de totxana
de 290x140x100 mm, en tram central. C1+J1+N1+B1 segons
CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció del volum corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els
treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. (P - 10)

58.40 17.000 992.80

4 E4476125 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa,així com muntanst verticals i horitzonals tubulasrs
40x40x1.5 mm, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Inclou pintura d'acabat de color  idèntic al monoc
INCLOU PP DE TACS QUÍMICS I ALTRES MEDIS DE SUBJECCIÓ
DE L'ESTRCUTURA SECUNDÀRIA(SUPORT FAÇANA) A
L'ESTRCUTURA PRINCIPAL.)
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls. (P - 14)

3.35 172.872 579.12

5 E8K3DC4K m Escopidor de 28 a 29 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de
ciment blanc, rentada amb àcid, amb trencaaigües a un cantell,
col·locada amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les

37.26 21.400 797.36

EUR
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especificacions de la DT. (P - 20)

TOTAL Capítol 01.07 5,289.17

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 09 FUSTERIA EXTERIOR

1 EAF1457DK98Qu Balconera d'alumini lacat RAL 7022 col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batents , per a un buit d'obra aproximat de
1.00x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, Article: ref.
P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la
DT.

(P - 22)

468.80 1.000 468.80

2 EAF5CR7CK98 u Fulla fixa d'alumini lacat RAL 7022 , col·locada sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra aproximat de 0.9x230 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la
DT. (P - 23)

853.77 2.000 1,707.54

3 EC17AB44 m2 Vidre aïllant d'una lluna de baixa emissivitat i una incolora, de 4
EXTERIOR i 3+3 INTERIOR i cambra d'aire de 12 mm, col·locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P - 24)

38.92 12.410 483.00

4 EAF1457DK981 u Balconera d'alumini lacat RAL 7022 col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batents iu una fix , per a un buit d'obra aproximat
de 1.00x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, Article: ref.
P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la
DT.

(P - 21)

559.24 1.000 559.24

TOTAL Capítol 01.09 3,218.58

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 11 REVESTIMENTS EXTERIORS

1 E8J36C7L m Coronament de paret de 33 a 47 cm de gruix, amb pedra artificial de
morter de ciment blanc, rentada amb àcid, amb dos cantells en
escaire, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 19)

41.73 23.000 959.79

2 K881M136 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII
W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment sobre
paraments sense revestir i acabat raspat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada

20.41 17.000 346.97

EUR
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segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com és ara bastiments que s'hagin embrutat.Deducció de la superfície
corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En
cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments. (P - 37)

3 E6ME1650DZM m Façana lleugera de plaques. Sistema Placotherm Integra Glasroc X
´´PLACO´´ format per: ESTRUCTURA EXTERIOR: estructura
metàl·lica d'acer galvanitzat de canals horitzontals THR 100, d'acer
galvanitzat Z1 (Z140) i muntants verticals THM 100, d'acer galvanitzat
Z1 (Z140), amb una modulació de 400 mm; AÏLLAMENT EXTERIOR:
panell compacte de llana mineral Arena, d'alta densitat, Arena Màster
´´ISOVER´´, segons UNE-EN 13162, de 90 mm de gruix, sense
revestir, resistència tèrmica 2,35 m²K / W, conductivitat tèrmica 0,038
W / ( mK), col·locat a topall; PLACA EXTERIOR: placa de guix laminat
GM-FH1 / UNE-EN 15.283-2 - 1200/2800 / 12,5 / amb les vores
longitudinals afinats, Glasroc X 13 ´´PLACO´´; ESTRUCTURA
INTERIOR: estructura metàl·lica interior d'acer galvanitzat de perfils
angulars CR2 i perfils intermedis THZ 45, d'acer galvanitzat Z1 (Z140)
amb una modulació de 600 mm; AÏLLAMENT INTERIOR: plafó
semirígid de llana mineral Arena d'alta densitat, Arena Basic, segons
UNE-EN 13162, de 45 mm de gruix, no revestit, resistència tèrmica 1,2
m²K / W, conductivitat tèrmica 0,037 W / (mK), col·locat al màxim;
PLAQUES INTERIORS: dues plaques de guix laminat DFI / UNE-EN
520 - 1200/2500 / 12,5 / amb les vores longitudinals afinats, Phonique
PPH 13 ´´PLACO´´; IMPERMEABILITZACIÓ: làmina altament
transpirable, impermeable a l'aigua de pluja, Tyvek StuccoWrap,
fixada als muntants de l'estructura metàl·lica per la cara exteriors

REVESTIMENT EXTERIOR: capa base de malla de reforç CMALL
160 embeguda entre dues capes de morter polimèric d'altes
prestacions reforçat amb fibres, Placotherm Base, color blanc,
compost de ciment blanc, càrregues minerals, resines hidròfugues
redispersables, fibres i additius especials i capa de acabat de morter
acrílic Webertene Stilo, de 2 a 3 mm d'espessor, color blanc, gamma
Estàndard, acabat gota, compost de càrregues minerals, resines en
dispersió aquosa, pigments orgànics, fungicides i additius especials
sobre imprimació reguladora de l'absorció Weber CS, composta de
càrregues minerals, resines en dispersió aquosa, pigments orgànics,
fungicides i additius especials. Fins i tot banda acústica, cargols per a
la fixació de les plaques, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, morter
Placotherm Base i cinta CMALL 160 ´´PLACO´´, per al tractament de
juntes entre plaques exteriors, pasta SN ´´PLACO´´ i cinta ´´PLACO´´ ,
per al tractament de juntes entre plaques interiors, perfil de PVC amb
malla de fibra de vidre antiàlcalis, perfil Degoteig ´´PLACO´´, per
rematada de llindes, i cinta adhesiva de doble cara per a la fixació de
la làmina altament transpirable. El preu inclou la resolució de buits de
façana. (P - 17)

132.74 3.740 496.45

TOTAL Capítol 01.11 1,803.21

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 12 REVESTIMENTS INTERIORS

1 E81121E4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat

17.43 35.200 613.54

EUR
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amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes,
etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
(P - 18)

TOTAL Capítol 01.12 613.54

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 15 INSTAL·LACIONS LAMPISTERIA i SANEJAMENT

1 ED15E871 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a
col·locar. (P - 25)

15.12 10.000 151.20

2 KD7FEB8P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, penjat al sostre.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a
col·locar. (P - 39)

24.41 6.000 146.46

TOTAL Capítol 01.15 297.66

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 17 INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT

1 EH61R269 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe
II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la làmpada, el
cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas. (P - 29)

76.36 1.000 76.36

TOTAL Capítol 01.17 76.36

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 18 INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT: ASCENSOR

EUR



Ampliació Residència Avis Navàs

PRESSUPOST * Data: 21/04/22 Pàg.: 8

1 EL2FJ1G2 u Unitats * part proporcioanl per incrementar una parada ascensor .
Ascensor previst en projecte 3,)
Tipus d'ascensor * MRL 2:1 (AIRON 1000-D) p similar
Capacitat/Persones (Q) * 1000 Kg / 13 persones
Nº de parades * 4 Nº d'accessos * 3 / Emb.simple Recorregut Útil *
9,5 m (aproximat)Velocitat * 1 m/s
Dimensions de recinte * 1830 x 2500 (ample x fons mm) Fossat *
1300 mm Escapament * 3600 mm
Unitat de Control * Microprocessador MUE 5000 control (CAN BUS) *
Sistema de control colectiva en baixada i pujada (3 x 400 / 230 Vac, 50
Hz) * Simplex* Variador KEBPrecablejat * Instalació precablejada
completa
* Caixes de conexió i revisió incloses* Caixa de control fossat
incloses* Rosari de llums inclòs
Màquina/Tracció * Màquina CEG mini 240 D-240mm 7,1 Kw Cabina *
Dim.: 1100 (A) x 2100 (F) x 2100 (H) mm
* Tipus: SKS/95 * Panells: Panells en Acer Inoxidable * Sostre: Inox *
Iluminació: Leds* Terre: Prep.marbre (marbre no inclòs)* Ventilació:
natural* Pasamà: acer Inox en panell posterior cabina* Mig mirall en
panell posterior
* Caixa de control: Situada en l'exterior (sostre cabina) *
Fotoèl·llules/Barreres: Cortina fotoelèctrica
* Altres:Barana de protecció al sostre sòcals y embocadures en inox
Botonera de Cabina * Botonera de columna completa, inclou:
Pulsadors per tots els pisos de servei amb braille i lluminosos
Pulsadors d'obertura i tancament de portes Pulsador d'alarma amb
auto trucada de telèfon Display de cabina LCD Senyal visual i acústica
de sobre-càrrega Llum d'emergencia amb bateria recargable Botonera
de Planta * Plaques d'Inox al marc de la porta
* Emergència obertura portes * Display LCD a la planta principal
.Bastidor de Cabina * LFP/2500-SLC EG-1200
Bastidor de contrapes * BCA/2000-S Guies * T-89/62/16 i T-65/54/8
(amb accessoris) Cables * 9 cables de 6,5mm Drako 250T Limitador
de velocitat * Inclòs Altres característiques * Escala de fossat inclosa *
Llum emergència 3 hores * Maniobra de rescatament automàtic (P -
30)

2,997.63 1.000 2,997.63

TOTAL Capítol 01.18 2,997.63

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 21 SEGUERAT I SALUT

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
32)

20.36 28.000 570.08

TOTAL Capítol 01.21 570.08

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 23 VARIS

1 EQN2U002 m Escala metàl·lica de directrius recta, de 1.00 m d'amplària, amb 5
suports amb perfils d'acer laminat segons plànols , esglaons de planxa
metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i
posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana
metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, barres de
12 mm de diàmetre i cada 10 cm i muntants de secció rectangular
50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat. Inclou
barana completa fins accés pl 3 ,travessers , ancoratges de tota

248.23 11.500 2,854.65

EUR



Ampliació Residència Avis Navàs

PRESSUPOST * Data: 21/04/22 Pàg.: 9

l'estructura de l'escala existen i nova al nucli ascensor, entregues amb
estructura,pintura antioxidant i d'acabat de l'escala sencera (tant tram
nou com tram existent) per deixar la partida d'obra completament
acabada i en funcionament. (P - 31)

TOTAL Capítol 01.23 2,854.65

(*) Branques incompletes

EUR



Ampliació Residència Avis Navàs

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 30,200.02

13 % despeses generals SOBRE 30,200.02........................................................................ 3,926.00

6 % benefici industrial SOBRE 30,200.02............................................................................ 1,812.00

Subtotal 35,938.02

21 % IVA SOBRE 35,938.02................................................................................................. 7,546.98

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 43,485.00

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUARANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS )



Capítol
 
Nivell:

Data: 25/4/2022

GRÀFIC % PRESSUPOST PER CAPITOLS

Total 30,200.02 €
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Ampliació Residència Avis Navàs

RESUM DE PRESSUPOST Data: 21/04/22 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ENDERROCS 1,141.06

Capítol 01.03  FONAMENTS I ESTRUCTURES 8,481.79

Capítol 01.05  IMPERMEABILITZACIONS I COBERTES 2,856.29

Capítol 01.07  TANCAMENTS 5,289.17

Capítol 01.09  FUSTERIA EXTERIOR 3,218.58

Capítol 01.11  REVESTIMENTS EXTERIORS 1,803.21

Capítol 01.12  REVESTIMENTS INTERIORS 613.54

Capítol 01.14  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 0.00

Capítol 01.15  INSTAL·LACIONS LAMPISTERIA i SANEJAMENT 297.66

Capítol 01.17  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT 76.36

Capítol 01.18  INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT: ASCENSOR 2,997.63

Capítol 01.21  SEGUERAT I SALUT 570.08

Capítol 01.23  VARIS 2,854.65

Obra 01 Pressupost 1 30,200.02

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
30,200.02

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 1 30,200.02

30,200.02

EUR
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ESCALA D'EMERGENCIA

METAL.LICA

ÀMBIT MILLORA
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Fals sostre de plaques de cartró guix amb estructura oculta

Enguixat i pintat. Finestes alumini lacat color blanc
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Escala metàl·lica: es
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planta més

Nou cassette

AC per accés

Plafo 60x60 LED
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Unitat exterior
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NOTA:

El sotacoberta és un espai sense distribuir ni acabar, per

tant les instal·lacions i acabats només hi són a títol

orientatiu. Si que són objecte de la millora la llum exterior

de les escales, l'enllumenat preceptiu de l'ascensor,

polsadors de llum i preinstal·lació en parets i sostre.
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Perfil quadrat 160.7

UPN 140

Escala metàl·lica de directrius rectes , de 1.00 m d'amplària, amb 5 suports

amb perfils d'acer laminat segons plànols , esglaons de planxa metàl·lica

amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm

de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb

tub superior de 42 mm de diàmetre, barres de 12 mm de diàmetre i cada

10 cm i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als

perfils, amb acabat lacat. Inclou travessers , ancoratges de tota l'estructura

de l'escala existent i nova al nucli ascensor, entregues amb

estructura,pintura antioxidant i d'acabat de l'escala sencera (tant tram nou

com tram existent) per deixar la partida d'obra completament acabada i en

funcionament.
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REFORMA INTERIOR DE DESPATXOS I VESTIDORS A LA RESIDÈNCIA D'AVIS DE NAVÀS –AJUNTAMENT DE NAVÀS OCTUBRE 2021 

Fases i terminis execució obra  10 setmanes de duració en una sola fase. 

 

PLANIFICACIÓ OBRA RESIDENCIA AVÍS 
SETMANES 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Enderrocs i treballs prèvis                     

Divisòries interiors                     

Fusteria interior                     

Instal.lacions                     

Acabats                     

Neteja                     

ENTREGA OBRA                     

 

Necessitat de classifició empresarial No es necessària classificació empresarial per la contractació atesa les   

     característqies de l’obra   

     Per als contractes d'obres, el valor estimat dels quals sigui inferior a 500.000 €, 

     l'empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva  

     classificació o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència  

     exigits a la licitació. Per tant,en aquestes licitacions, haurà de determinar-se en el  

     plec de clàusules administratives la solvència econòmica, financera i tècnica dels  

     empresaris mitjançant un, diversos o tots els mitjans que estableixen els articles 86  

     al 88 de la LCSP i incloure aquesta informació a l’anunci de licitació. 

  

Pressupost de l’obra    El pressupost d’execució material per a les obres, ascendeix a la quantitat de  

     74,794.24 euros.( Setanta-quatre mil set-cents noranta-quatre amb vint-i-quatre) 

     El pressupost de contracta pel coneixement de l'administració, ascendeix a  

     107,696.22 euros. (Cent-set mil sis-cents noranta-sis amb vint-i-dos). 

1.2 AGENTS DEL PROJECTE 

Promotor: Nom: AJUNTAMENT DE NAVÀS 

CIF:  P0814000F 

Adreça: PLAÇA AJUNTAMENT 8 

Telèfon: 938390022 

Arquitecte: Xavier Pons Camps 

Nº col·legiat: 24896/7 

CIF:B63628465 

Adreça: Plaça de l’Ajuntament, 12 1er 1a – 08670 Navàs 

Telèfon: 938204529 

1.3 RELACIÓ DE PROJECTES PARCIALS, DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I ALTRES TÈCNICS 

Estudi topogràfic: No és necessari. 

Estudi geotècnic: Realitzat per l’empresa LARIX en data 1/9/2004 

Projecte de telecomunicacions: No és necessari 

Projecte d’instal·lacions elèctriques:  

Projecte/es d’instal·lacions tèrmiques: Per aquesta obra només és necessària una memòria tècnica 

elaborada per l’empresa instal·ladora-mantenidora, sobre impresos 

oficials quan la instal·lació hagi estat executada.  

Certificació energètica: Redactat per encàrrec aliè  

Estudi Bàsic de seguretat i salut: Redactat pel mateix arquitecte projectista  

Estudi de gestió de residus de la Redactat pel mateix arquitecte projectista  



ponsarquitectes

1 Plànol situació i emplaçament Vàries 
2 Plànol reforma vestidors 1/50 
3 Plànol reforma despatxos 1/50 
4 Cotes, obra nova i reforma vestidors 1/50 
5 Cotes, obra nova i reforma despatxos 1/50 
6 Instal·lacions vestidors 1/50 
7 Instal·lacions despatxos 1/50 
8 Plànol fusteries 1/50 
9 Alçats interiors banys 1/30 
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PLA d’ORDENACIÓ URBANÍSTIC MUNICIPAL DE NAVÀS de 23 d’agost de 2021
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PRESTACIONS DE L’EDIFICI
Per donar compliment a les exigències bàsiques del CTE

Les prestacions que l’edifici projectat ha de proporcionar s’entenen com el conjunt de característiques qualitatives o quantitatives de
l’edifici, identificades objectivament, que determinen la seva aptitud per complir les exigències bàsiques del Codi Tècnic de l’Edificació
(CTE).
Els Documents Bàsics del CTE (DBs) estableixen uns nivells o valors límits de les prestacions dels edificis i de les seves parts. Mitjançant
aquests nivells o valors es caracteritzen les exigències bàsiques i es quantifiquen, en la mesura en què el desenvolupament tecnològic i
tècnic de l’edificació ho permeti (art. 3 de la Part I del CTE)
En funció de l’abast del projecte (ús característic de l’edifici, tipus d’intervenció, etc.) i de l’àmbit d’aplicació general del CTE i de
l’específic de cada Document Bàsic, es determinaran les prestacions que haurà de presentar l’edifici per complir les exigències bàsiques.
Quan s’hagin de complimentar altres normatives, es farà tenint en compte el seu àmbit d’aplicació. En el cas que en el projecte
s’apliquin Documents reconeguts, caldrà fer ne referència.
La definició concreta de les prestacions, ordenades per exigències bàsiques, es farà a l’apartat de la Memòria relatiu al “Compliment del
CTE i d’altres reglaments i disposicions”.

Requisits bàsics LOE
art. 3

Prestacions segons
normativa específica

Funcionalitat Projecte (1)

Utilització La disposició i dimensió dels espais i la dotació de les instal lacions faciliten la realització
adequada de les funcions previstes a l’edifici.

D.141/2012
Habitabilitat
Normativa usos

Accessibilitat Es facilita l’accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels edificis a les
persones amb discapacitat.
Es permet a les persones amb mobilitat o comunicació reduïdes l’accés i circulació per l’edifici
segons la normativa específica.

DB SUA
(seccions 1 i 9)

D.135/95
d’accessibilitat

x

Telecomunicacions Facilita l’accés als serveis de telecomunicació, audiovisuals i informació d’acord amb el que
preveu la normativa específica.

RD Llei 1/98, RD
401/2003, altres

Requisits bàsics LOE
art. 3

Exigències bàsiques CTE Nivells o valors límits de les
prestacions establerts en
els Documents Bàsics

Seguretat Projecte (1)

SE Seguretat
Estructural

SE Seguretat estructural (art. 10 Part I del CTE) DB SE
DB SE AE
DB SE A
DB SE C
DB SE F
DB SE M

EHE, EF, NCSE

SE 1 Resistència i
estabilitat

La resistència i l’estabilitat seran les adequades perquè no es
generin riscos indeguts, de forma que es mantingui la resistència i
l’estabilitat enfront de les accions i influències previsibles durant
les fases de construcció i usos previstos dels edificis, i que una
incidència extraordinària no produeixi conseqüències
desproporcionades respecte a la causa original i es faciliti el
manteniment previst.

SE 2 Aptitud de servei

L’aptitud al servei serà conforme amb l’ús previst de l’edifici, de
forma que no es produeixin deformacions inadmissibles

SI Seguretat en cas
d’Incendi

S I Seguretat en cas d’incendi (art. 11 Part I del CTE) DB SI (2) x
S I1 Propagació interior Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’interior de

l’edifici.
DB SI 1 x

SI 2 Propagació exterior Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’exterior,
tant en l’edifici considerat com a d’altres edificis.

DB SI 2

SI 3 Evacuació
d’ocupants

L’edifici disposarà dels mitjans d’evacuació adequats perquè els
ocupants puguin abandonar lo o arribar a un lloc segur dins del
mateix en condicions de seguretat.

DB SI 3 x

SI 4 Instal lacions de
protecció contra
incendis

L’edifici disposarà dels equips i instal lacions adequats per fer
possible la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, així com la
transmissió de l’alarma als ocupants.

DB SI 4 x

SI 5 Intervenció de
bombers

Es facilitarà la intervenció dels equips de rescat i d’extinció
d’incendis.

DB SI 5 x

SI 6 Resistència al foc de
l’estructura

L’estructura portant mantindrà la seva resistència al foc durant el
temps necessari perquè es puguin complir les anteriors exigències
bàsiques.

DB SI 6 x
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PRESTACIONS DE L’EDIFICI
Per donar compliment a les exigències bàsiques del CTE

Requisits bàsics LOE
art. 3

Exigències bàsiques CTE Nivells o valors límits de les
prestacions establerts en el
Document Bàsic

Seguretat Projecte(1)

SUA Seguretat
d’Utilització i
Accessibilitat

SUA Seguretat d’Utilització i accessibilitat (art. 12 Part I del CTE) DB SUA x
SUA 1 Caigudes Es limitarà el risc de que els usuaris pateixin caigudes, per a lo qual

els terres seran adequats per a afavorir que les persones no
rellisquin, ensopeguin o es dificulti la mobilitat. També es limitarà el
risc de caigudes en forats, en canvis de nivell i a escales i rampes,
facilitant la neteja dels vidres exteriors en condicions de seguretat.

DB SUA 1 x

SUA 2 Impacte o
enganxada

Es limitarà el risc de que els usuaris puguin patir impacte o
enganxades amb els elements fixes o practicables de l’edifici.

DB SUA 2 x

SUA 3 Immobilització en
recintes tancats

Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment
immobilitzats a recintes.

DB SUA 3 x

SUA 4 Il luminació
inadequada

Es limitarà el risc de danys a persones com a conseqüència d’una
il luminació inadequada en zones de circulació dels edificis, tant
interiors com exteriors, inclòs en cas d’emergència o de fallida de
l’enllumenat normal.

DB SUA 4 x

SUA 5 Alta ocupació Es limitarà el risc causat per situacions amb alta ocupació facilitant
la circulació de les persones i la sectorització amb elements de
protecció i contenció en previsió del risc d’aixafament.

DB SUA 5

SUA 6 Ofegament Es limitarà el risc de caigudes que puguin derivar en ofegaments a
piscines, dipòsits, pous i similars mitjançant elements que
restringeixin l’accés.

DB SUA 6

SUA 7 Vehicles en
moviment

Es limitarà el risc causat per vehicles en moviment atenent se als
tipus de paviments i senyalització i la protecció de les zones de
circulació rodades i les de les persones.

DB SUA 7

SUA 8 Acció del llamp Es limitarà el risc d’electrocució i d’incendi causat per l’acció del
llamp mitjançant instal lacions adequades de protecció contra el
llamp.

DB SUA 8

SUA 9 Accessibilitat Veure apartat accessibilitat
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PRESTACIONS DE L’EDIFICI
Per donar compliment a les exigències bàsiques del CTE

Requisits bàsics LOE
art. 3

Exigències bàsiques CTE Nivells o valors límits de les
prestacions establerts en el
Document Bàsic

Habitabilitat Projecte (1)

HS Higiene, salut i
protecció del
medi ambient

HS Salubritat (art. 13 Part I del CTE) DB HS x

HS 1 Protecció enfront la
humitat

Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o
humitat en l’interior dels edificis i els seus tancaments com a
conseqüència de l’aigua procedent de precipitacions atmosfèriques,
d’escorrenties, del terreny o de condensacions, disposant mitjans
que impedeixin la seva penetració o, si s’escau, permetin
l’evacuació sense producció de danys.

DB HS 1 x

HS 2 Recollida i evacuació
de residus

L’edifici disposarà dels espais i mitjans per extreure els residus
ordinaris generats per ells d’acord amb el sistema públic de
recollida de tal manera que es faciliti l’adequada separació en
origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i
la seva posterior gestió.

DB HS 2

HS 3 Qualitat de l’aire
interior

L’edifici disposarà de mitjans perquè els seus recintes es puguin
ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es
produeixin de forma habitual durant l’ús normal dels edificis, de
forma que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi
l’extracció i expulsió de l’aire viciat pels contaminants.
Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior de l’edifici
i de l’entorn exterior de façanes i patis, l’evacuació dels productes
de combustió de les instal lacions tèrmiques es produirà, amb
caràcter general, per la coberta de l’edifici, amb independència del
tipus de combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la
reglamentació específica sobre instal lacions tèrmiques.

DB HS 3 x

HS 4 Subministrament
d’aigua

L’edifici disposarà de mitjans adequats per a subministrar a
l’equipament higiènic previst aigua apta per al consum de forma
sostenible, aportant cabals suficients per al seu funcionament,
sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint
els possibles retorns que puguin contaminar la xarxa.
Els equips de producció d’aigua calenta amb sistemes d’acumulació i
els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal
que evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.

DB HS 4 x

HS 5 Evacuació d’aigües Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües
residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb
les precipitacions atmosfèriques i amb les escorrenties.

DB HS 5 x

HS 6 Protecció contra
l’exposició al radó

Els edificis disposaran de mitjans adequats per limitar el risc
previsible d’exposició inadequada a radó procedent del terreny en
els recintes tancats.

DB HS 6
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PRESTACIONS DE L’EDIFICI
Per donar compliment a les exigències bàsiques del CTE

Requisits bàsics LOE
art. 3

Exigències bàsiques CTE Nivells o valors límits de les
prestacions establerts en
els Documents Bàsics

Habitabilitat Projecte (1)

HE Estalvi d’Energia HE Estalvi d’energia (art. 15 Part I del CTE) DB HE

HE 0 Limitació del consum
energètic

El consum energètic dels edificis es limitarà en funció de la zona
climàtica de la seva ubicació, l’ús de l’edifici i, en el cas d’edificis
existents, l’abast de la intervenció. El consum energètic satisfarà, en
gran mesura, mitjançant l’ús d’energia procedent de fonts
renovables.

HE 1 Condicions per al
control de la
demanda energètica

Els edificis han de disposar d’una envolupant tèrmica de
característiques tals que limiti les necessitats d’energia primària per
assolir el benestar tèrmic en funció de la zona climàtica de la seva
ubicació, del règim d’estiu i d’hivern, de l’ús de l’edifici i, en el cas
d’edificis existents, de l’abast de la intervenció.
Les característiques dels elements de l’envolupant tèrmica en
funció de la seva zona climàtica seran tals que evitin les
descompensacions en la qualitat tèrmica dels diferents espais
habitables. Així mateix, les característiques de les particions
interiors limitaran la transferència de calor entre unitats d’ús, i
entre les unitats d’ús i les zones comunes de l’edifici.
Es limitaran els riscos deguts a processos que produeixin una minva
significativa de les prestacions tèrmiques o de la vida útil dels
elements que componen l’envolupant tèrmica, com ara les
condensacions.

DB HE 1

HE 2 Condicions de les
instal lacions
tèrmiques

Les instal lacions tèrmiques de què disposin els edificis seran
apropiades per aconseguir el benestar tèrmic dels seus ocupants.
Aquesta exigència es desplega actualment en el vigent Reglament
d’instal lacions tèrmiques en els edificis (RITE), i la seva aplicació ha
de quedar definida en el projecte de l’edifici.

DB HE 2

HE 3 Condicions de les
instal lacions
d’il luminació

Els edificis disposaran d’instal lacions d’il luminació adequades a les
necessitats dels seus usuaris i a la vegada eficaces energèticament, i
han de disposar d’un sistema de control que permeti ajustar el seu
funcionament a l’ocupació real de la zona, així com d’un sistema de
regulació que optimitzi l’aprofitament de la llum natural a les zones
que presentin unes condicions determinades.

DB HE 3

HE 4 Contribució mínima
d’energia renovable
per cobrir la
demanda d’ACS

Els edificis satisfaran les seves necessitats d’ACS i de climatització
de piscina coberta utilitzant en gran mesura energia procedent de
fonts renovables o processos de cogeneració renovables; o bé
generada al mateix edifici o bé a través de la connexió a un sistema
urbà de calefacció.

DB HE 4

HE 5 Generació mínima
d’energia elèctrica

Als edificis amb un consum elevat d’energia elèctrica
s’incorporaran sistemes de generació d’energia elèctrica
procedent de fonts renovables per a ús propi o subministrament a
la xarxa.

DB HE 5

HR Protecció
enfront del
soroll

HR Protecció enfront del soroll (art. 14 Par I CTE) DB HR
L’edifici es projectarà, construirà, utilitzarà i mantindrà de manera que els elements
constructius que conformin els seus recintes tinguin unes característiques acústiques
adequades per: reduir la transmissió del soroll aeri, i d’impactes

reduir la transmissió de vibracions de les instal lacions de l’edifici, i
per limitar el soroll reverberant dels recintes.

(1) Prestació a garantir en el projecte segons l’àmbit d’aplicació del DB, de cada secció i de la normativa específica.
(2) En edificis i establiments industrials es dóna compliment a les exigències bàsiques amb l’aplicació del Reglament de Seguretat en cas d’incendis

d’establiments industrials, RSCIEI (RD 2267/2004).
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I D E N T I F I C AC I Ó  D E  L ’ E D I F I C I  
Situació: Municipi:
Nombre d’habitatges: Nombre de locals: Garatge:  Altres dependències comunitàries: 

1 . N I V E L L  D ’ AC C E S S I B I L I T AT  E X I G I B L E  A L ’ E D I F I C I  D E  N O V A C O N S T R U C C I Ó   

ÚS Condicions ITINERARI Característiques
UNIFAMILIARS Aïllats o en filera 

PLURIFAMILIARS PB+PP i nombre d’habitatges  12 
Segons l’article 28.1 del D. 135/1995 QUEDEN EXCLOSOS del seu compliment. 

H  PB + 3PP (2) PRACTICABLE (P) - l’edificació amb la via pública 
H > 12 m (2)

PLURIFAMILIARS - que disposin ascensor 
(obligatori) (1)

N > 12 habitatges
(sobre/sota P. accés) 

- les entitats o habitatges amb les dependències d’ús 
comunitari que estan al servei d’aquells i amb 
l’exterior. 

- més de 40 places - l’edificació amb les edificacions o serveis annexos 
d’ús comunitari amb la via pública. 

APARCAMENT 
D’ÚS PRIVAT 

- considerat dependència d’ús comunitari 
de l’edifici d’habitatges (3)

(P) Sense ajustar-se a tots els 
requeriments d’itinerari 
adaptat, encara que això  
no impedeix la utilització  
de forma autònoma per   
les persones amb  
mobilitat reduïda o 
qualsevol altra limitació. 

Comunicarà:  
(com a mínim) 

- els espais d’aparcament d’ús privat de 40 places o 
més amb la via pública. 

PLURIFAMILIARS - que no disposin 
ascensor (1 )

H  PB +2 PP (2)

i
N  12 habitatges
(sobre/sota P. accés) 

CONVERTIBLE (C)
i
PRACTICABLE (P)

Disposarà: 
(com a mínim)

- Reserva d’espai per a ascensor practicable 
Especificacions tècniques i de disseny que facilitin 
la possible instal·lació d’un ascensor practicable. 

- Els altres elements comuns han de reunir els 
requisits de l’itinerari practicable.

RESERVA D’ESPAI PER A ASCENSOR PRACTICABLE: 
Edificis que excloent la planta d’accés, en computar la 
part per sobre i per sota d’aquesta compleixin la relació: PN

30
S

S superfície construïda (m2) =  
N núm. entitats (habitatges/locals...) = 
P núm. plantes                      = 

PN
30
S

(1) 

(2) 

(3) 

Segons l’article 2.2.4 del D. 259/2003 “Requisits mínims d’habitabilitat 
en els edificis d’habitatges”: 
Quan els edificis hagin de disposar de dos ascensors (desnivell entre 
via pública i qualsevol habitatge  6 plantes i hi ha   24 habitatges 
per sobre/sota planta accés), com a mínim un dels dos serà un 
ascensor practicable. 
En el supòsit de desnivells interiors, es comptabilitzarà a efectes de 
nombre de plantes, aquella que tingui l’accés situat a més alçada. 
Places d’aparcament vinculades als habitatges (contemplat en 
escriptures). S/30 x N x P  100 S/30 x N x P > 100 

    

(C) Mitjançant modificacions 
d’escassa entitat i baix  
cost que no afectin la 
seva configuració 
essencial, pot 
transformar-se almenys, 
en practicable.

Grafiar en els plànols
de fonaments, 
estructura i distribució 
del projecte l’espai per 
a la futura ubicació 
d’un ascensor 
practicable, així com la 
seva connexió amb un 
itinerari també 
practicable.

L’espai disposat per allotjar l’ascensor 
practicable ha de tenir:
- comunicació directa amb un espai practicable 
- unes dimensions que permetin la possible 

ubicació d’un ascensor practicable. 
- consideració d’element comú de l’edifici i 

estar sotmès a la declaració d’obra nova i
escriptura de divisió horitzontal, a una 
clàusula de servitud que en permeti la utilització,
en cas de necessitat, com a fossat d’ascensor. 

- estar previst de tal manera que en el moment de 
la instal·lació d’ascensor no calgui modificar ni els 
fonaments, ni l’estructura ni les instal·lacions 
existents, de manera que puguin realitzar-se les 
obres per l’espai comunitari de l’edifici, sense 
haver d’actuar mai a l’interior de cap entitat. 

- amb reserva d’habitatges adaptats AD AP T AT  ( A ) Comunicarà: - l’edificació amb la via pública.  PLURIFAMILIARS 
Promoció pública 
3% del volum total de les programacions 
anuals de d’habitatge

(com a mínim) - els habitatges adaptats amb les dependències d’ús 
comunitari que estiguin al servei d’aquells i amb 
l’exterior. 

- l’edificació amb les edificacions o serveis annexos 
d’ús comunitari 

Promocions privades de protecció oficial 
(excepte habitatges promoguts per cooperatives en 
règim de comunitat de propietaris o per a ús propi) :
De 33 a 66 habitatges:      1 habitatge adaptat 
De 66 a 100 habitatges:    2 habitatges adaptats 
De 100 a 200 habitatges:    3 habitatges adaptats 
Més de 200 habitatges:     1 més cada 50

- Proximitat als accessos de vianants i degudament 
senyalitzada. 

APARCAMENT
vinculat als habitatges 
adaptats

- Les places d’aparcament adaptades es 
preveuran en el mateix nombre que els 
habitatges adaptats.

(A) S’ajusta als 
requeriments funcionals 
i dimensionals que 
garanteixen  la seva 
utilització autònoma i 
amb comoditat per a 
les persones amb 
mobilitat reduïda o 
qualsevol altra limitació.

Garantirà:  
(com a mínim)

- Comunicació amb l’habitatge adaptat a través d’un 
itinerari adaptat. 

2 . N I V E L L  D ’ AC C E S S I B I L I T AT  E X I G I B L E  P E R  A E D I F I C I S  E X I S T E N T S  

EDIFICI CIRCUMSTÀNCIES ESPECÍFIQUES REQUERIMENTS D’ACCESSIBILITAT  
Canvi d’ús 
Gran rehabilitació 
Remuntes
sobre
edificis que: 

- només tinguin planta baixa,  
- s’hagin construït a partir del 5-12-1991, o 
- es produeixi un canvi d’ús en alguna entitat situada per sobre de la planta baixa. 

S’assimilen als exigits als  
EDIFICIS DE NOVA CONSTRUCCIÓ 

- com a mínim, disposin de planta baixa i planta pis, els quals s’hagin construït 
abans del 5-12-1991 i en els que no es produeix canvi d’ús en alguna entitat 
situada per sobre de la planta baixa. 

D’ÚS PRIVAT 

Reformes, sense canvi d’ús.

NO HI HA REQUERIMENTS 
 ja que no es consideren de nova construcció 

Carrer Castelladral s/n Navàs

0 fins a 40 places

0,00

✔

✔

1/3

 Data L'arquitecte/a: Xavier Pons Camps

0,00



✔

✔
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PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ REFORMA INTERIOR DE DESPATXOS I VESTIDORS A LA RESIDÈNCIA D'AVIS 

1 DADES GENERALS 

1.1 Identificació del projecte 

1.2 agents del projecte 

1.3 Relació de projectes parcials, documents complementaris i altres tècnics 

1.4 Relació de plànols del projecte 

2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2.1 Observacions: 

2.2 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 

2.3 Descripció del projecte 

2.3.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits 

2.3.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i altres normatives si s’escau. 

2.3.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes 

2.3.4 Relació de superfícies 

2.4 Requisits a complimentar per les característiques de l’edifici 

2.5 Condicions de funcionalitat de l’edifici 

2.5.1 Condicions funcionals relatives a l’ús 

2.5.2 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 

2.6 Seguretat en cas d’incendI 

2.7 Seguretat d’utilització i accessibilitat 

2.8 Salubritat 

2.8.1 Protecció enfront de la humitat 

2.8.2 Recollida i evacuació de residus 

2.8.3 Qualitat de l’aire 

2.8.4 Subministrament d’aigua i Evacuació d’aigües 

2.8.5 Protecció enfront del soroll 

2.9 Estalvi d’energia 

2.9.1 Limitació del consum energètic 

2.9.2 Limitació de la demanda energètica 

2.9.3 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 

2.9.4 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

2.9.5 Contribució solar mínima per a la producció d’ACS 

2.9.6 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

2.10 Altres requisits de l’edifici 

2.10.1 Accés al servei de telecomunicacions 

2.10.2 carregues mínimes segons ús Ecoeficiència 

3 NORMATIVA APLICABLE 

3.1 Relació de normativa d’aplicació en el projecte 

4 EXPRESSIÓ DEL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL: 

4.1 Expressió del pressupost d’execució material i contracte 

4.2 Resum del pressupost per capítols 

5 DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS 

5.1 Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició 

6 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

6.1 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 

6.2 Sustentació de l’edifici 

6.3 Sistema estructural 
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6.4 Sistemes envolvent i d’acabats exteriors 

6.5 Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors 

6.5.1 Compartimentació interior vertical 

6.5.2 Compartimentació interior horitzontal 

6.5.3 Escales i rampes interiors 

6.5.4 Sistema d'acabats 

6.6 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 

6.6.1 Instal·lacions d'aigua 

6.6.2 Evacuació d’aigües 

6.6.3 Instal·lacions tèrmiques 

6.6.4 Sistemes de ventilació (no vinculades a les instal·lacions tèrmiques) 

6.6.5 Subministrament de gas 

6.6.6 Instal·lacions elèctriques 

6.6.7 Instal·lacions d’il·luminació 

6.6.8 Telecomunicacions  

6.6.9 Instal·lacions de protecció contra incendi 

6.6.10 Equipament 

7 Instruccions d’ús i manteniment 

8 PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L’EDIFICACIÓ FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 

8.1 Capítol preliminar: disposicions generals. 

8.1.1 Capítol i: condicions facultatives. 

8.1.2 Capítol ii: condicions econòmiques. 

8.1.3 Plec de condicions tècniques particulars 

9 ESTAT D’AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS 

10 Documentació de control de materials. 

10.1 Contingut del pla de control. Tipus de control. 

10.2 Llistat mínim de proves i controls a realitzar. 

10.2.1 Subsistema moviment de terres. 

10.2.2 Subsistema sota-rasant fonaments. 

10.2.3 Subsistema estructures de formigó armat. Ehe. 

10.2.4 Subsistema de sostres prefabricats (decret 375/88 de la generalitat) 

10.2.5 Subsistema estructures d’acer. Db se a. 

10.2.6 Subsistema estructures d’obra de fàbrica 

10.2.7 Subsistema estructures de fusta 

10.2.8 Tancaments i particions 

10.2.9 Instal·lacions de protecció i aïllaments contra incendis 

10.2.10 Subsistemes d’aïllaments tèrmics i acústics 

10.2.11 Subsistemes de protecció front a la humitat 

10.2.12 Subsistema de control ambiental. Instal·lacions tèrmiques de calefacció 

10.2.13 Subsistema de control ambiental. Instal·lacions de climatització 

10.2.14 Subsistema subministres. Instal·lacions de fontaneria 

10.2.15 Subsistema subministres. Instal·lacions de gas 

10.2.16 Subsistema evacuació. Instal·lacions de sanejament 

10.2.17 Subsistema evacuació. Instal·lacions d’extracció de fums i gasos. 

10.2.18 Subsistema connexions. Instal·lacions elèctriques 

10.2.19 Subsistema d’energies renovables. Instal·lacions de a.c.s. amb panells solars 
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1 DADES GENERALS 

1.1 IDENTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

 

Projecte: Projecte Bàsic i d’execució de reforma interior de despatxos i vestidors a 

la residència d'avis  

Tipus d’intervenció: Projecte de reforma en edifici existent 

Emplaçament: Carrer Castelladral S/N 

Municipi: 08670 Navàs, comarca del Bages 

Referència Cadastral: 6493002DG0369S0001RQ 
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Fases i terminis execució obra  10 setmanes de duració en una sola fase. 

 

PLANIFICACIÓ OBRA RESIDENCIA AVÍS 
SETMANES 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Enderrocs i treballs prèvis                     

Divisòries interiors                     

Fusteria interior                     

Instal.lacions                     

Acabats                     

Neteja                     

ENTREGA OBRA                     

 

Necessitat de classifició empresarial No es necessària classificació empresarial per la contractació atesa les   

     característqies de l’obra   

     Per als contractes d'obres, el valor estimat dels quals sigui inferior a 500.000 €, 

     l'empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva  

     classificació o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència  

     exigits a la licitació. Per tant,en aquestes licitacions, haurà de determinar-se en el  

     plec de clàusules administratives la solvència econòmica, financera i tècnica dels  

     empresaris mitjançant un, diversos o tots els mitjans que estableixen els articles 86  

     al 88 de la LCSP i incloure aquesta informació a l’anunci de licitació. 

  

Pressupost de l’obra    El pressupost d’execució material per a les obres, ascendeix a la quantitat de  

     74,794.24 euros.( Setanta-quatre mil set-cents noranta-quatre amb vint-i-quatre) 

     El pressupost de contracta pel coneixement de l'administració, ascendeix a  

     107,696.22 euros. (Cent-set mil sis-cents noranta-sis amb vint-i-dos). 

1.2 AGENTS DEL PROJECTE 

Promotor: Nom: AJUNTAMENT DE NAVÀS 

CIF:  P0814000F 

Adreça: PLAÇA AJUNTAMENT 8 

Telèfon: 938390022 

Arquitecte: Xavier Pons Camps 

Nº col·legiat: 24896/7 

CIF:B63628465 

Adreça: Plaça de l’Ajuntament, 12 1er 1a – 08670 Navàs 

Telèfon: 938204529 

1.3 RELACIÓ DE PROJECTES PARCIALS, DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I ALTRES TÈCNICS 

Estudi topogràfic: No és necessari. 

Estudi geotècnic: Realitzat per l’empresa LARIX en data 1/9/2004 

Projecte de telecomunicacions: No és necessari 

Projecte d’instal·lacions elèctriques:  

Projecte/es d’instal·lacions tèrmiques: Per aquesta obra només és necessària una memòria tècnica 

elaborada per l’empresa instal·ladora-mantenidora, sobre impresos 

oficials quan la instal·lació hagi estat executada.  

Certificació energètica: Redactat per encàrrec aliè  

Estudi Bàsic de seguretat i salut: Redactat pel mateix arquitecte projectista  

Estudi de gestió de residus de la Redactat pel mateix arquitecte projectista  
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construcció: 

Control de qualitat: Redactat pel mateix arquitecte projectista  

1.4 RELACIÓ DE PLÀNOLS DEL PROJECTE 

 

1 Plànol situació i emplaçament Vàries 

2 Plànol reforma vestidors 1/50 

3 Plànol reforma despatxos 1/50 

4 Cotes, obra nova i reforma vestidors 1/50 

5 Cotes, obra nova i reforma despatxos 1/50 

6 Instal·lacions vestidors 1/50 

7 Instal·lacions despatxos 1/50 

8 Plànol fusteries 1/50 

9 Alçats interiors banys 1/30 

 

 

 

 

El/s Promotor/s L’Arquitecte  

  

   

AJUNTAMENT DE NAVÀS XAVIER PONS CAMPS, ARQUITECTE 
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2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2.1 OBSERVACIONS: 

Tots els treballs i materials que no estiguin descrits dins la present memòria o plànols, s’executaran seguint la norma de la bona 

construcció i fixant-les, en cada cas, l’arquitecte director de l’obra. 

El present projecte queda subjecte a tota variació que jutgi convenient la Direcció Facultativa en ordre a una millor adequació en 

posta en obra, la qual a la seva vegada, es reserva el dret de dictamen sobre tots aquells aspectes que no quedin suficientment 

clars en els documents del projecte. 

La Direcció Facultativa es reserva així mateix el dret d’aportar al llarg de les obres, tots aquells plànols de detall estimi precisos per 

a la millor execució de les obres, amb la obligació de seguiment dels mateixos per part del contractista. 
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2.2 INFORMACIÓ PRÈVIA: ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA 

El municipi, ubicat a la comarca del Bages, té una alçada topogràfica de 345m. 

Es tracta d’un solar en sol urbà consolidat, amb una edificació existent destinada a Residència d’Avis. 

El solar té forma rectangular i dóna front als carrere Cadí, Castelladral, Pirineus i carrer Segre 

La topografia del terreny és sensiblement plana a l’entorn de l’edificació principal, si bé aquesta s’ adpata-se a la cota dels carrers a 

que dóna front a mesura que ens aproipem a cada un dels carrers.  

Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius del planejament vigent que es detallarà. 

Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei d’Ordenació d’Edificació 

(LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 314/2006). 

Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li sigui d’aplicació. 

2.3 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE         

2.3.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits  

Es tracta del projecte d’ampliació d’edificació i incorporació d’ascensor i banys adaptats a l’edifici existent. 

Es projecta: 

 -Reforma de vestidors  

 -Reforma de despatxos. 

2.3.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i altres normatives si s’escau. 

Planejament: - PLA d’ORDENACIÓ URBANÍSTIC MUNICIPAL DE NAVÀS de 23 d’agost de 2021 

   

Ordenació segons POUM 
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Zonificació: Zona urbana clau E2  

 

 Planejament Projecte 

Ordenació segons POUM 

 

-L’edificació s’ajustarà a les 

necessitats funcionals dels 

diferents equipaments, al paisatge, 

a l’organització general del teixit 

urbà en què se situen, i a les 

condicions ambientals del lloc. 

-En el cas d’una zona 

d’equipaments que constitueixi una 

illa independent les condicions de 

l’edificació seran: ordenació per 

volumetria específica, una 

edificabilitat de 1 m²/m² 

-alçada màxima 7.5m, llevat de 

casos excepcionals i concrets, de 

9’50m sobre la cota natural del 

terreny. 

-Pels equipaments socials 

l’edificabilitat serà de 1,5 m²/m². 

-L’edificació s’ajusta a les 

necessitats funcionals dels diferents 

equipaments, al paisatge, a 

l’organització general del teixit urbà 

en què se situen, i a les condicions 

ambientals del lloc. No s’afecta a les 

façanes ni a la volumetria 

-edificabilitat < 1.m²s/m²sòl 

-alçada màxima ampliació sala 

<7.5m, l 

Alçada màxima ascensor <9’50m 

sobre la cota natural del terreny. 

 

Ús segons POUM 

Sanitari assistencial 

6.3 Sanitari i assistencial 

Serveis destinats al tractament o 

allotjament de malalts. Comprèn 

els hospitals, els sanatoris, les 

clíniques, els dispensaris, els 

consultoris i similars. 

També comprèn els serveis 

destinats a allotjament comunitari 

com residències, asils, llars de la 

tercera edat, etc. sempre que es 

tracti de centres assistits, basats 

en serveis comuns amb gestió 

centralitzada i titularitat indivisible i, 

per tant, no siguin assimilables a 

ús residencial, així com altres 

establiments que prestin una 

funció social a la comunitat com 

poden ser casals, menjadors, 

centres 

d’orientació i diagnòstic, unitats de 

tractament d’estimulació precoç, 

centres ocupacions i/o 

d’atenció especialitzada per a 

disminuïts, centres de dia per a 

gent gran, centres de reinserció 

social, etc. 

Aquest ús inclou també les 

clíniques veterinàries i 

establiments similars. Les 

residències per guarda i 

custòdia d’animals no s’inclouen 

en aquest ús. 

Sanitari assistencial 

També comprèn els serveis destinats 

a allotjament comunitari com 

residències, asils, llars de la 

tercera edat, etc. sempre que es 

tracti de centres assistits, basats en 

serveis comuns amb gestió 

centralitzada i titularitat indivisible i, 

per tant, no siguin assimilables a ús 

residencial,  
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2.3.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes 

Edifici de planta baixa més dues plantes pis destinat a Residència d’avis. 

Planta baixa amb serveis eminentment comuns a l’edifici i plantes pis destinat prioritàriament a habitacions. 

2.3.4 Relació de superfícies 

Vestidors 

Estat actual    Estat reformat 

 

   

 

Despatxos 

Estat actual    Estat reformat 

 

      

 

Total àmbit reforma NO estructural 116.50m² 

 

 

El/s Promotor/s L’Arquitecte  

  

   

AJUNTAMENT DE NAVÀS XAVIER PONS CAMPS, ARQUITECTE 
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2.4 REQUISITS A COMPLIMENTAR PER LES CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI 

L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran les exigències bàsiques 

del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donaran resposta la resta de normativa d’aplicació. 

 

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que depenen de les seves 

característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera: 

 

- Funcionalitat   Utilització: Condicions d’habitabilitat dels habitatges 

   Accessibilitat 

- Seguretat   en cas d’Incendi 

   d’Utilització 

- Habitabilitat    Salubritat 

   Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per un ús satisfactori de l’edifici. 

 

En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus requisits específics i prestacions de les 

solucions. 

 

□ Veure fitxa de Prestacions de l’Edifici per donar compliment a les exigències bàsiques. 
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2.5 CONDICIONS DE FUNCIONALITAT DE L’EDIFICI  

2.5.1 Condicions funcionals relatives a l’ús 

No procedeix la justificació de la normativa d’habitabilitat per no ser ús residencial. 

2.5.2 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 

El disseny de l’edifici incorpora les condicions d’accessibilitat establertes, el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995) i el 

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, de manera que es satisfà el requisit bàsic d’accessibilitat fixat a la LOE. 

Així doncs: 

 

S’adjunta la fitxa justificativa del D.135/1995, i del DB SUA on es recullen les condicions que presenta aquest itinerari practicable. 

□ Veure fitxa de Justificació del Decret 35/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya” 

□ veure fitxa comparativa Codi d’Accessibilitat i SUA. Ús no habitatge 
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2.6 SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 

Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques SI del CTE. 

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi, DB 

SI. 

 

Aquest DB s’aplica únicament a l’ambit de la reforma. Les condicions de seguretat en cas d’incendi de la part de l’edifici projectat 

compleixen les exigències bàsiques SI del CTE, en les parts existents no s’hi intervé i per tant no se’n minven les seves exigències 

tal i com demana el CTE-DB-SI 

 

Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI 

S’adjunten les fitxes justificatives del compliment del DB SI en “Edificis d’ús residencial Públic” A continuació es relacionen els 

aspectes més importants de la seguretat en cas d’incendi de l’edifici, ordenats per exigències bàsiques SI. 

 

Residencial públic grau estabilitat al foc: 

Estructura general R-60 per tenir alçada evacuació inferior a 15 m 

 

Materials de revestiment 

En recorreguts normals 

-Terres EFL 

-Parets i sostres C-s2, d0 

 -Tancaments formats per elements tèxtils (carpes i/o lones): M2 conforme a UNE 23727:1990 

En falsos sostres o terres elevats o aquells que, sent estancs, continguin instal·lacions susceptibles 

d’iniciar o propagar un incendi 

 -Terres BFL-s2 

 -Parets i sostres B-s3, d0 

 

Sector d’incendis 

L’actuació no modifica la sectorització actual. 

 

Condicions per a l’evacuació dels ocupants 

L’actuació no modifica l’evacuació prevista actualment. El nombre d’usuaris seran els mateixos ja que no es canvien usos ni 

s’amplia superfície. 

 

Instal·lacions de protecció contra incendi 

L’ampliació projectada contempla l’ampliació de la xarxa de detecció d’incendis. 
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2.7 SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT 

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques del CTE per tal de 

garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys als usuaris, així com facilitar el seu 

accés i utilització de forma no discriminatòria, independent i segura a les persones amb discapacitat. 

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat d’utilització i 

accessibilitat DB SUA, i al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”. 

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA als quals es dóna resposta 

des del disseny de l’edifici i que es recullen tots ells en les fitxes justificatives que s’adjunten al final d’aquest apartat. 

 

Condicions per limitar el risc de caigudes 

A totes les zones de l’edifici es contemplen les discontinuïtats dels paviments, els desnivells i la disposició de barreres de protecció 

amb configuració de no escalable i amb alçada segons el desnivell que s’està protegint, de fet en la reforma proposada no hi ha 

cap desnivell de més de 55cm. Es considera la configuració de les escales. Referent a la neteja dels vidres transparents exteriors 

tots ells són practicables o fàcilment desmuntables. 

 

Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament 

A totes les zones de l’edifici es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de produir impactes i aquells elements 

fràgils susceptibles de rebre’ls –els quals garantiran el nivell de risc d’impacte que els hi és d’aplicació i que es detallen a l’apartat 3 

“Sistemes d'envolupant i d’acabats exteriors” i “Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors” de la memòria constructiva. 

També es considera, la protecció a enganxades amb elements d’obertures i tancaments automàtics. 

 

Immobilització 

Els diferents banys tenen portes amb sistemes de desbloqueig des de l’exterior. 

 

Il·luminació inadequada 

Es fixen els nivells mínims d’il·luminació per als espais que configuren les zones comunes de circulació, tant interior com exterior i 

els valors es recullen a l’apartat 6,10 “Subministrament elèctric i instal·lacions d’il·luminació” de la memòria constructiva. 

Es disposa d’enllumenat d’emergència en els recorreguts d’evacuació,i els valors es recullen a l’apartat 6,10 “Subministrament 

elèctric i instal·lacions d’il·luminació de la memòria constructiva. 

 

Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp  

No es preveu disposar/modificar d’instal·lació al llamp ja que la intervenció es limita a l’interior de l’edifici sense afectar la pell 

exterior. 

 

Condicions d’accessibilitat 

Les condicions que donen resposta al requisit bàsic d’accessibilitat es justifiquen a l’apartat 2.5.2 d’aquesta Memòria. (Condicions 

funcionals relatives a l’accessibilitat) 

2.8 SALUBRITAT 

L’ampliació de l’edifici projectat satisfarà les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció enfront de la humitat (que 

afecta bàsicament al disseny dels tancaments), disposa ja d’espai adequat dels residus, garantint la qualitat de l’aire interior i de 

l’entorn exterior, i disposant de xarxes de subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües residuals i pluvials. 

A continuació es desenvolupen les exigències que afecten a conjunt de l’edifici. 

2.8.1 Protecció enfront de la humitat 

L’edifici garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció enfront de la humitat 

Els seus sistemes s’han dissenyat d’acord al document bàsic HS1, tenint en compte els següents paràmetres de l’edifici que 

condicionen la quantificació de l’exigència: 

Pel que fa al disseny de les façanes: 

grau d’exposició al vent: zona eòlica C 

zona pluviomètrica III 

l’altura de coronament de l’edifici inferior a 15m, en un entorn poc ventós 
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El que suposa un grau d’impermeabilitat 3. 

Per al disseny de murs i terres: 

el terreny té un coeficient de permeabilitat Ks=10-9 cm/s. 

el nivell freàtic es troba a més de 10m per sota del terra de l’edifici. 

El que suposa un grau d’impermeabilitat 1 per als terres i murs en contacte amb el terreny. 

El control del risc de condensacions queda recollit i justificat en la fitxa de compliment del DB HE 1. 

2.8.2 Recollida i evacuació de residus 

L’actuació no modifica la producció de residus. 

2.8.3 Qualitat de l’aire 

L’establiment disposa de condicions de ventilació per assolir dos objectius: 

- garantir les exigències bàsiques de qualitat interior de l’aire, HS 3, i  

- millorar el confort i l’estalvi d’energia 

Pel que fa a la ventilació com a qualitat de l’aire interior: 

- la sala ampliada ventila directament a l’exterior . 

- el sistema de ventilació per a l’aportació d’aire exterior que eviti la formació d’elevades concentracions de contaminants, es regula 

a través del RITE. 

- Qualitat de l’aire interior: IDA 2 aire de bona qualitat. 

- Cabal d’aire exterior 12.5 dm3/s i persona 

- Clase d’aire exterior ODA 1: aire our que s’mbruta temporalment (pol·len) 

- Classe de filtració F8 

- Mètode indirecte de caudal d’aire per persona on no està permès fumar: 12.5dm³/persx 21persones=420dm³ de caudal 

exterior. 

-Aire d’extraccció: AE1 aire amb baix nivell de contaminació, serà com a mínim de 2dm² per m² de superfície en planta. 

-Els banys tenen la seva pròpia ventilació segons normativa vigent 

Aquesta ventilació és farà de forma natural per les obertures existents que es considera suficient per l’activitat que s’hi 

desenvolupa. 

 

Pel que fa a la ventilació com a millora del confort i l’estalvi d’energia: 

L’edifici facilita la ventilació creuada, de manera que es podran aconseguir les condicions de confort interior de forma natural en 

certes èpoques de any reduint el consum de les instal·lacions tèrmiques. 

2.8.4 Subministrament d’aigua i Evacuació d’aigües 

No s’altera el subministre i evacució general d’aigües, ja que s’aprofita les instal·lacions existents i no s’incrementa el nombre 

d’aparells instal·lats. 

2.8.5 Protecció enfront del soroll 

No és d’aplicació el DB HR al ser una ampliació d’una edificació existent 

2.9 ESTALVI D’ENERGIA 

No és d’aplicació a la reforma proposada. 

A continuació es justifica la no aplicabilitat dels diferents DB. 

2.9.1 Limitació del consum energètic 

En reformes només s’aplica quan: 

“Reformas en las que se renueven de forma conjunta las instalaciones de generación térmica y más del 25% de la superficie total 

de la envolvente térmica final del edificio.” 

En el present document no es modifica l’envolvent ni les instal·lacions de generació tèrmica. 
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2.9.2 Limitació de la demanda energètica 

No és d’aplicació ja que  

 
 
No es modifica ni la pell de l’edifici ni es modifiquen les condiciones interiors o exteriors. 

2.9.3 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 

L’edifici disposa d’instal·lacions tèrmiques (calefacció i producció d’ACS) apropiades per garantir el benestar dels ocupants i 

regulant el rendiment de les mateixes i dels seus equips, donant compliment al Reglament d’instal·lacions tèrmiques, RITE. 

Aquestes instal·lacions no s’alteren en cap cas i no s’incrementa el consum. Únicament es modifiquen la ubicació dels radiadors. 

2.9.4 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

Al tractar-se d’un edifici residencial públic però els valors d’eficiència energètica EI) serà de 4 W/m² (per a cada 100 lux). 

Els valors d’eficiència energètica de la instal·lació d’il·luminació (VEEI) serà de 

- 3 W/m² (per a cada 100 lux) per a la zona d’administració  

- 4 W/m² (per a cada 100 lux) pels vestidors 

Les zones comunitàries de circulació de l’edifici, al tractar-se de zones d’ús esporàdic, el control d’encesa i apagada es realitzarà 

mitjançant un sistema amb temporitzador o bé amb detecció de presència. 

2.9.5 Contribució solar mínima per a la producció d’ACS 

 

En la present reforma no li es d’aplicació ja que no es produeix una reforma integral de l’edifici ni de la instal·lació. 

2.9.6 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

 

No li correspon atès que no es reforma íntegrament. 

 

□ Fitxa de “CTE HE 3. “Paràmetres per al compliment de les exigències bàsiques”.  
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2.10 ALTRES REQUISITS DE L’EDIFICI        

Accés als serveis de telecomunicació 

Ecoeficiència. Criteris ambientals i d’ecoeficiència adoptats a l’edifici 

2.10.1 Accés al servei de telecomunicacions 

No és d’apliació per la intervenció executada 

2.10.2 carregues mínimes segons ús Ecoeficiència 

Com que es tracta d’una obra de rehabilitació no es d’aplicació aquest decret en la present intervenció atès que no es tracta de cap 

d’aquests supòsits: 

a.- Obres de nova construcció. 

b.- Les procedents de reconversió d’antiga edificació. 

c.- Les resultants d’obres de gran rehabilitació, entenent com a tals les que només excloguin l’enderrocament de les façanes o 

constitueixin una actuació global en tot l’edifici. 
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3 NORMATIVA APLICABLE 

3.1 RELACIÓ DE NORMATIVA D’APLICACIÓ EN EL PROJECTE 

De l’índex de normes, editat pel Servei de Normativa de l’Edificació, de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge del Ministeri 

d’Obres Públiques i Urbanisme, en la redacció del present projecte i en el curs d’execució de les obres, s’han tingut en compte la 

totalitat o part de l’esmentada normativa, en funció del projecte concret segons el Decret 462/71 del ministerio de la vivienda (BOE: 

24/3/71): "normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", a més caldrà complir per aquest projecte amb 

les Normes Tecnològiques de l’Edificació (NTE) i a més, els productes de construcció (productes, equips i materials) que 

s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció de l’ús previst, duran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 

89/106/CEE de productes de construcció, transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995. 

 

□ Veure llistat de normativa d'obligat compliment. 
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4 EXPRESSIÓ DEL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL: 

4.1 EXPRESSIÓ DEL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL I CONTRACTE 

 

El pressupost d’execució material per a les obres:    74,794.24 euros 

 (Setanta-quatre mil set-cents noranta-quatre amb vint-i-quatre). 

      

El pressupost de contracta pel coneixement de l'administració:   107,696.22 euros.  

(Cent-set mil sis-cents noranta-sis amb vint-i-dos). 
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4.2 RESUM DEL PRESSUPOST PER CAPÍTOLS 

 

 

 

 

El/s Promotor/s L’Arquitecte  

  

   

AJUNTAMENT DE NAVÀS XAVIER PONS CAMPS, ARQUITECTE 
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5 DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS 

5.1 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

Justificació del compliment de: 

- RD 105/2008  Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició. 

- Decret 89/2010  Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de 

residus de construcció i demolició i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 
□ Veure fitxa justificativa "Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició". Rehabilitació 
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6 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

6.1 TREBALLS PREVIS, REPLANTEIG GENERAL I ADEQUACIÓ DEL TERRENY 

Es realitzarà una neteja de mobles i altres objectes que impedeixin l’inici normal de les obres per poder replantejar l’edificació 

segons les cotes i mides que s’estableixen en els plànols. 

Abans de començar l’enderroc caldrà prendre totes aquelles mesures de seguretat per evitar riscos a treballadors, residents i 

treballadors i a la pròpia edificació. 

 

No caldrà la realització de treballs previs especials atès que l’edifici disposa de totes les instal·lacions actives i en servei. 

6.2 SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI 

No s’afecta a aquest element. 
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6.3 SISTEMA ESTRUCTURAL 

No s’afecta a aquest element. 

6.4 SISTEMES ENVOLVENT I D’ACABATS EXTERIORS 

No s’afecta a aquest element. 

6.5 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D’ACABATS INTERIORS 

6.5.1 Compartimentacions interiors verticals 

6.5.2 Compartimentacions interiors horitzontals 

6.5.3 Elements de protecció 

6.5.4 Sistema d’acabats 

 

Per a les compartimentacions interiors verticals (parets i envans), s’ha optat per la utilització d’elements ceràmics. 

6.5.1 Compartimentació interior vertical 

- Part cega de la compartimentació interior vertical 

 

MI1: (separació entre espais) Envà de 9 cm Gruix total 10 cm 

Composició Gruix (cm) 

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb pintura plàstica amb 

acabat llis o (en el cas de banys) arrebossat a bona vista remolinat de morter de ciment M-8 i 

enrajolat amb rajola de valència col·locada amb morter adhesiu. 1,50/2,50 

Envà de maó foradat de gran format amb doble cambra (peça: 50x20x7cm) col·locat amb morter 

mixt 1:2:10 7,00 

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb pintura plàstica amb 

acabat llis o (en el cas de banys) arrebossat a bona vista remolinat de morter de ciment M-8 i 

enrajolat amb rajola de valència col·locada amb morter adhesiu. 1,50/2,50 

DB SI:  Revestiment (enguixat): A1 > B-s1, d0 

6.5.2 Compartimentació interior horitzontal 

- Compartimentació interior horitzontal 

S1 (forjat planta 1a): Forjat amb cel ras en contacte amb local. Gruix total - cm 

Composició Gruix (cm) 

Cel ras de plaques de guix laminat (PYL) sistema fix, entramat ocult i suspensió autonivelladora de 

barra roscada, pintat amb pintura plàstica amb acabat llis 1,00 

MW Manta llana mineral (0,036 W/mK) 5,00 

Cambra d’aire sense ventilar 10,00 

Forjat reticular amb entrebigat de formigó i cantell de 300 mm Existent 

Morter de ciment M-8, armat amb # 20x20 Ø 5mm Existent 

Rajola de gres extruït sense esmaltar presa amb morter adhesiu Existent 

DB SI:  Forjat, resistència al foc: REI  90 

  Revestiment sostre local (enguixat), reacció al foc: A1 > C-s2,d0 

6.5.3 Escales i rampes interiors  

No s’actua en escales i rampes interiors 

6.5.4 Sistema d'acabats 

De forma genèrica, els paviments i els acabats de sostres i paraments seran els següents:   

Enguixat a bona vista pintat amb pintura plàstica en paraments verticals, a excepció de banys. 
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Enrajolats amb rajola blanca a en paraments verticals fins al sostre de banys, garantint que en els banys les zones de dutxa tindran 

el seu paviment i les seves parets impermeabilitzades fins una alçada de 2,10m.  

Paviment: 

 -terratzo microgrà en sales i despatx   Classe 1 

 -gres antilliscant en banys    Classe 2 

6.6 SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEIS 

L’edifici disposa de les infraestructures dels serveis d’aigua, gas, electricitat, telecomunicacions i clavegueram. 

S’ha previst actuació en les següents instal·lacions: 

-Subministrament aigua  

- ACS  

-Evacuació aigües residuals  

-Ventilació  

-Calefacció 

-Refrigeració  

-Instal·lacions de protecció contra incendi. 

-Il·luminació  

El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de la resta de normativa d’aplicació.  

A més, la implantació de les instal·lacions en l’obra considera l’exigència de limitar la transmissió de nivells de soroll i vibracions, en 

compliment del DB HR. 

 

En planta baixa es situen les connexions de servei d’aigua, gas, electricitat i telecomunicacions, així com la centralització de 

comptadors divisionaris d’aigua, gas i electricitat. 

La coberta de l’edifici es situen aparells exteriors climatització. 

L’evacuació serà per gravetat  

La distribució horitzontal de les instal·lacions es fa per cel-ras. 

6.6.1 Instal·lacions d'aigua 

Les instal·lacions són existents i es modifiquen lleugerament segons la nova distribució. 

La instal·lació de fontaneria donarà servei als 2 banys: 

 -Disposaran d’aigua freda i calenta que alimentaran els següent equips: rentamans, dutxes. 

 -Els equips que s’alimentaran amb aigua freda seran, els inodors 

 

La instal·lació es dissenyarà de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-4 del CTE i d’altres reglamentacions, en quant a: 

qualitat de l’aigua 

proteccions contra retorns 

condicions mínimes de subministrament als punts de consum (cabal i pressió) 

manteniment 

estalvi d’aigua, 

en les següents condicions: 

 

Qualitat de l’aigua Els materials i el disseny de la instal·lació garanteix la qualitat de l’aigua 

subministrada, la seva compatibilitat amb el tipus d’aigua i amb els diferents 

elements de la instal·lació a més de no disminuir la vida útil de la instal·lació. 

Protecció contra retorns Es disposen de sistemes anti-retorn. 

S’estableix discontinuïtats entre les instal·lacions de subministrament d’aigua i les 

d’evacuació, així com entre les primeres i l’arribada de l’aigua als aparells i equips de la 

instal·lació. 

Condicions mínimes de Cabals Aigua Freda i Calenta 
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Qualitat de l’aigua Els materials i el disseny de la instal·lació garanteix la qualitat de l’aigua 

subministrada, la seva compatibilitat amb el tipus d’aigua i amb els diferents 

elements de la instal·lació a més de no disminuir la vida útil de la instal·lació. 
subministrament  als punts de 

consum 

instantanis 

mínims: 

q ≥ 0,10l/s  rentamans, inodor 

q ≥ 0,15l/s  aixeta aïllada 

q ≥ 0,20l/s  banyera < 1,40m 

 

Pressió: Pressió mínima:  Aixetes, en general  → P ≥ 100kPa 

Pressió màxima: Qualsevol punt de consum → P ≤ 500kPa 

Manteniment Es preveu el possible buidat de qualsevol tram de la xarxa. 

Els locals on s’instal·len els equips i elements de la instal·lació tenen les 

dimensions suficients. 

Es garanteix l’accessibilitat de la instal·lació quan passi per zones comunes. 

Estalvi d’aigua Es disposen de comptadors divisionaris per a cada unitat de consum  

individualitzable. 

Les cisternes dels inodors disposen de mecanismes d’estalvi d’aigua 

 

Totes les instal·lacions s’executaran d’acord amb la normativa vigent CTE DB HS-4 “Subministrament d’aigua”, les especificacions 

fixades pel D. 21/2006 d’Eco eficiència, així com les especificacions de la Companyia subministradora. 

El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols. 

El sistema de producció d’aigua calenta sanitària es desenvolupa a l’apartat d’aquesta memòria MC 6.5 “Instal·lacions tèrmiques”. 

 

Disseny i posada en obra 

En els banys es connectarà a la xarxa existent, sectoritzant en cada local humit 

També es disposaran claus de tall individual als diferents punts de consum. 

El circuit d’aigua freda anirà paral·lel al de l’aigua calenta i si transcorren paral·lels en un pla vertical ho farà per sota el de l’aigua 

calenta per tal d’evitar condensacions. 

Quan la instal·lació transcorri encastada es col·locarà dins de tubs corrugats. Quan ho faci pel cel ras, s’aïllaran tèrmicament les 

canonades d’aigua calenta i es col·locaran en tubs corrugats les d’aigua freda a fi d’evitar que possibles condensacions afectin als 

elements constructius. 

 

Materials i equips 

Els materials i equips compliran les condicions establertes a l’apartat 6 “Productes de la construcció“ del DB HS-4 del CTE i altres 

especificacions que li siguin d’aplicació. 

Es preveu que el tub d’alimentació es realitzi amb Polietilè d’alta densitat i pressió nominal de 16 atm. (PE AD PN 16 atm), la 

bateria de comptadors serà homologada i d’acer galvanitzat, i els muntants i instal·lació interior dels habitatges es farà també en 

Polietilè. 

S’utilitzaran cauquilles electromèriques de 30 mm, per a l’aïllament de les canonades d’ACS. 

Els aparells sanitaris es defineixen a l’apartat MC-6 Equipament 

Les cisternes dels inodors seran amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible. Les aixetes dels equips de 

dutxa i rentamans estaran dissenyats per estalviar aigua o disposaran un mecanisme economitzador i tindran de distintiu de 

garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya. 

 

Dimensionat 

La instal·lació de fontaneria es dimensiona de manera que subministri aigua potable als aparells i equips en les següents 

condicions: 

Pressió: 

la pressió mínima als punts de consum de 100 kPa, en general, i 150kPa per a les calderes. Pel que fa a la pressió màxima, 

aquesta no sobrepassarà els 500kPa en cap punt de consum. 

Velocitat: 

la velocitat de càlcul estarà compresa entre 0,50 i 1,50m/s procurant no sobrepassar la velocitat d’1,50m/s en el interior de locals 

habitables. 

Cabal: 

en el quadre de la fitxa annexa es determinen els cabals instantanis per als aparells i equips, a més de la quantificació de cada un 

d’ells a les diferents dependències de l’edifici. 
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Així mateix, es garantirà el diàmetre mínim d’alimentació pels aparells, equips i cambres que fixa el DB HS-4. La xarxa de 

distribució d’aigua calenta tindrà els mateixos diàmetres que la d’aigua freda. 

Cabals de càlcul: 

El dimensionat de la xarxa es fa a partir dels diferents trams, determinant per a cada un d’ells un cabal de càlcul obtingut a partir de 

l’aplicació d’un coeficient de simultaneïtat al cabal instal·lat. 

 

Cabal simultani: 

A partir del cabal instal·lat a cada dependència i aplicant el coeficient de simultaneïtat (kv) en funció del nombre (n) d’aparells 

instal·lats s’obté el consum puntual de cada dependència, així com el de l’habitatge. (Per a valors kh inferiors a 0,2 es considera kh 

 0,2). 

 

 Kh = 
1

√n-1
 n: nombre de punts de consum de l’habitatge (n > 2) 

Cabal simultani de l’edifici: 

Per a la definició del cabal simultani de tot l’edifici i tenint present que els consums puntuals dels habitatges són sensiblement 

iguals, es considera el cabal simultani de tots els habitatges afectat per un coeficient de simultaneïtat (K) que respon a l’expressió 

següent:  

 KE =
19+N

10 x(𝑁+1)
 

N: nombre d’habitatges que constitueixen aquesta agrupació 

  (Per a valors KE inferiors a 0,2 es considera KE  0,2) 

6.6.2 Evacuació d’aigües 

Les instal·lacions són existents i es modifiquen lleugerament segons la nova distribució. 

La instal·lació es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-5 del CTE i d’altres reglamentacions en quant a: 

ventilació 

traçat 

dimensionat 

manteniment 

en les següents condicions: 

 

Ventilació Es disposa de sistema de ventilació que permet l’evacuació dels gasos i garanteix el 

correcte funcionament dels tancaments hidràulics 

Traçat El traçat i el pendent de la instal·lació faciliten l’evacuació de les aigües residuals i dels 

residus evitant-ne la retenció. 

Dimensionat La instal·lació es dimensiona per a transportar els cabals previsibles en condicions 

segures 

Manteniment Es dissenya de forma que siguin accessible 

 

El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències bàsiques HS-5 mitjançant el compliment del CTE (R.D. 314/2006) 

DB HS-5 “Evacuació d’aigües”, les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Eco eficiència, així com les especificacions del 

“Reglament dels Serveis Públics de Sanejament” (D. 130/2003). 

El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols. 

 

Disseny i posada en obra 

Les xarxes separatives d’evacuació d’aigües pluvials i d’aigües residuals de l’edifici connectaran previ a la xarxa de clavegueram 

urbà en el seu punt més proper en zona privada ja que aquesta és mixta. 

Les aigües residuals corresponen als aparells sanitaris. Les aigües pluvials són les de la teulada, pati exterior. 

Les aigües s’evacuen per gravetat. 

Les xarxes disposaran de ventilació primària.  

 

Elements de la xarxa d’aigües residuals 

Cada aparell sanitari disposaran de tancament hidràulic. 
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Els inodors es connectaran directament al baixant. Les derivacions individuals de la resta d’aparells s’uniran a un ramal de desguàs 

que desemboqui en el baixant. 

El desguàs dels rentamans i bidets no estaran a més de 4m del baixant i es connectarà amb un pendent entre el 2,5 i 5 %. 

Les banyeres i dutxes estan situades a prop del baixant i el desguàs es farà amb pendent ≥ 10 %. 

Per garantir la ventilació primària, el baixant es perllonga fins a la coberta, sobresortint com a mínim, 1,30 d’altura sobre la teulada. 

Es disposaran registres a peu de baixant, canvis de direcció i entroncaments en els col·lectors. El sifó general registrable, que es 

col·loca previ a la connexió al clavegueró de la xarxa urbana, disposarà d’una columna de ventilació fins a la coberta instal·lada 

entre el sifó i la connexió al clavegueró. 

 

Materials i equips 

Les canalitzacions es construiran amb un sistema de tub de PVC sèrie B per als baixants, petita evacuació i ventilació; i tub de 

PVC a pressió per als col·lectors horitzontals. Les unions i elements especials es resolen amb peces de PVC del mateix sistema 

amb unions encolades i amb junta de goma en trams de baixants i col·lectors. 

Els registres es faran amb peces especials de tub de PVC i tap roscat i seran accessibles. 

Els materials i equips compliran les condicions de l’apartat 4 “Productes de la construcció” del DB HS 5. 

 

Dimensionat 

Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en condicions segures. Mai no es reduirà 

el diàmetre en sentit d’evacuació de les aigües. 

En la fitxa annexa al final de l'apartat es desenvolupa el dimensionat. 

 

Tipus d’aparell sanitari Unitats de desguàs UD 

Lavabo 1 

Bidet 2 

Dutxa 2 

Inodor Amb cisterna 4 

Safareig 3 

Abocador - 

Bunera sifònica 1 

Cambra higiènica 

(lavabo, inodor, banyera i bidet) 

Inodor amb cisterna 7 

Cambra higiènica 

(lavabo, inodor i dutxa) 

Inodor amb cisterna 6 

6.6.3 Instal·lacions tèrmiques 

Instal·lacions de climatització (calefacció, refrigeració, ventilació) i producció d'aigua calenta sanitària 

L’edifici disposa d’instal·lacions tèrmiques (calefacció i producció d’ACS) apropiades per garantir el benestar dels ocupants i 

regulant el rendiment de les mateixes i dels seus equips, donant compliment al Reglament d’instal·lacions tèrmiques, RITE. 

El projecte preveu: 

 -modificació de sistema de calefacció amb desplaçament de radiadors en vestidors. 

 -modificació d’aparell de refrigeració en sala de vestidors i col·locació de dos elements més en despatxos. 

 -aprofitament de la producció d’ACS en banys 

Les instal·lacions es dissenyaran de forma que garanteixin les exigències bàsiques HE-2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 

i HE-4 “Contribució solar mínima per a la producció d’aigua calenta sanitària” i el Decret d’Eco eficiència. 

Les instal·lacions tèrmiques compliran les exigències tècniques de benestar i higiene, eficiència energètica i seguretat que 

estableix el RITE 07 (RD 1027/2007). 

El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències HE 2 i HE 4 mitjançant el compliment del Reglament 

d’instal·lacions tèrmiques, RITE (RD 1027/2007) i el CTE DB HE 4 de “Contribució solar mínima per a la producció d’aigua calenta 

sanitària”. 

Tenint en compte que la potència nominal tèrmica modificada en la reforma proposada pel present projecte (suma de potències 

dels elements modificats o afegits) excedeix de 5kw i no supera els 70 kW tèrmics, ni haurà prou desenvolupant una memòria 
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elaborada per l’empresa instal·ladora - mantenidora, sobre impresos oficials quan la instal·lació hagi estat executada de les 

instal·lacions de calefacció i d’ACS, tant convencional com amb energia solar. 

Es descriuen els aspectes més importants en la fitxa annexa. 

Veure fitxa de Justificació del compliment del RITE 2007 “Dades generals de les instal·lacions tèrmiques” al final d’aquest apartat. 
 

Instal·lació de calefacció 

Es preveu el sistema de calefacció mitjançant radiadors d’alumini i circuits bitubulars. 

 

Disseny i posada en obra 

La producció de calefacció i ACS es realitza a partir de caldera de biomassa amb suport puntual de gas. Tota aquesta instal·lació ja 

és existent en l’edifici actual. 

 

Dimensionat 

La calefacció es dissenya per a una temperatura operativa interior entre 21 i 23 ºC, tenint en compte tant les càrregues per 

transmissió de l’envolvent, com les de ventilació que resulten del sistema de ventilació general (HS 3). 

Es considera un salt tèrmic màxim de 50 ºC entre la temperatura del radiador i la de l’ambient; i un salt tèrmic màxim de 10 ºC 

entre la impulsió i el retorn del circuit d‘aigua. 

L’estudi de càrregues i el dimensionament s’adjunten a la memòria de calefacció elaborada per l'empresa mantenidora. 

 

Instal·lació d’aigua calenta sanitària 

La producció instantània d’aigua calenta sanitària a partir de la mateixa caldera mixta calefacció i producció d’ACS. Aquest sistema 

es complementa amb el de gas.  

Les canonades d’ACS s’aïllaran amb cauquilles electromèriques d’un gruix mínim de 30 mm, quan circulen pel cel-ras, perquè les 

pèrdues en la xarxa de canonades d’aigua calenta sanitària seran inferiors al 4 % de la potència transportada. 

La xarxa de subministrament d’ACS es defineix a l’apartat MC 6.3.”Instal.lacions d’aigua” 

 

□ Veure fitxa de Justificació del compliment del RITE 2007 al final d’aquest apartat. Dades generals de les instal·lacions tèrmiques 
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4 EXPRESSIÓ DEL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL: 

4.1 EXPRESSIÓ DEL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL I CONTRACTE 

 

El pressupost d’execució material per a les obres:    74,794.24 euros 

 (Setanta-quatre mil set-cents noranta-quatre amb vint-i-quatre). 

      

El pressupost de contracta pel coneixement de l'administració:   107,696.22 euros.  

(Cent-set mil sis-cents noranta-sis amb vint-i-dos). 
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4.2 RESUM DEL PRESSUPOST PER CAPÍTOLS 

 

 

 

 

El/s Promotor/s L’Arquitecte  

  

   

AJUNTAMENT DE NAVÀS XAVIER PONS CAMPS, ARQUITECTE 
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0.00 0.00

grava i sorra solta 0.00 0.00
argiles 0.00 0.00

terra vegetal 0.00 0.00
pedraplè 0.00 0.00

terres contaminades 170503 0.00 0.00
altres 0.00 0.00

totals d'excavació 0.00 t 0.00 m3

- -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0.542 0.000 0.512 0.000

formigó 170101 0.084 0.000 0.062 0.000

petris 170107 0.052 0.000 0.082 0.000

metalls 170407 0.004 0.000 0.001 0.000

fustes 170201 0.023 0.000 0.066 0.000

vidre 170202 0.001 0.000 0.004 0.000

plàstics 170203 0.004 0.000 0.004 0.000

guixos 170802 0.027 0.000 0.004 0.000

betums 170302 0.009 0.000 0.001 0.000

fibrociment 170605 0.010 0.000 0.018 0.000

definir altres: - 0.000 - 0.000

altre material 1 0.000 0.000 0.000 0.000

altre material 2 0.000 0.000 0.000 0.000

0.7556 0.00 t 0.7544 0.00 m3

Codificació resi Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

sobrants d'execució 0.0500 2.0011 0.0896 2.0870

obra de fàbrica 170102 0.0150 0.8536 0.0407 0.9483
formigó 170101 0.0320 0.8496 0.0261 0.6070

petris 170107 0.0020 0.1831 0.0118 0.2749
guixos 170802 0.0039 0.0915 0.0097 0.2265
altres 0.0010 0.0233 0.0013 0.0303

embalatges 0.0380 0.0994 0.0285 0.6647

fustes 170201 0.0285 0.0281 0.0045 0.1049
plàstics 170203 0.0061 0.0368 0.0104 0.2412

paper i cartró 170904 0.0030 0.0193 0.0119 0.2768
metalls 170407 0.0004 0.0151 0.0018 0.0419

totals de construcció 2.10 t 2.75 m3

- altres

-
-
-
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Terres contaminades
Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                            

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           (PRECAT20)
tipus

quantitats
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

carrer Castelladral
Navàs

-

ampliació residència d'avis

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra altra obra

-

especificar
especificar -

-

és residu:

Comarca : Bages

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Residus de construcció

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



si
si
si
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0.00 t 0.00 m3

0.00 t 0.00 m3

0.00 t 0.00 m3

                    altres : 0.00 t 0.00 m3

Total d'elements reutilitzables 0.00 t 0.00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0.0
grava i sorra solta 0.0
argiles 0.0
terra vegetal 0.0
pedraplé 0.0
altres 0.0
terres contaminades 0.0
Total 0.0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0.85
Maons, teules i ceràmics 40 0.85
Metalls 2 0.02
Fusta 1 0.03
Vidres 1 0.00
Plàstics 0.50 0.02
Paper i cartró 0.50 0.02
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no si
Contenidor per Fustes no si
Contenidor per Plàstics no si

No especials Contenidor per Vidre no si
Contenidor per Paper i cartró no si
Contenidor per Guixos i altres no especials no si

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00
0.00

0.000.00
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5.-
6.-

4.-

R.D. 105/2008

0.00
0.00

no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial

0.00

0.00

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0.00

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

tipus de residucal separar

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

no no especial
no no especial

no inert
no no especial

no inert

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

                    fusta en bigues reutilitzables

volum aparent (m3)
0.00

0.00

minimització

Enderroc, Rehabilitació, 
AmpliacióESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

si

tipus de residu
residu 1

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12.00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5.00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4.00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15.00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5.00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70.00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12.00 €/m3 5.00 €/m3 5.00 €/m3 70.00 €/m3

Terres 0.00

Terres contaminades 0.00 0.00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4.00 €/m3 15.00 €/m3

Formigó 0.82 -

Maons i ceràmics 1.28 -

Petris barrejats 0.37 5.57

Metalls 0.06 -

Fusta 0.14 -

Vidres 0.00 -

Plàstics 0.33 -

Paper i cartró 0.37 -

Guixos i no especials 0.35 -

Altres 0.00 -

Perillosos Especials 0.00

3.71 5.57

Elements Auxiliars
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

Classificació      

0.00

9.83 4.10

0.00

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

PRESSUPOST 

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor
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-

3.28

0.00

- -

- 1.86 -

0.00

runa neta

0.28 0.23

6.40 5.12

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

159.07

4.16 1.73

1.70 0.71 0.57

0.00

3.91 1.63 1.30

1.39

4.48

- -

1.87 1.49

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

El volum dels residus és de : 3.71

El pressupost de la gestió de residus és de :

0.00

0.68

15.36

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

40.12 100.00 13.37

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

GESTORA RUNES BAES PEDRERA BUSQUETS E 621 99

-

159.07



unitats -

unitats -

unitats 1

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats 1 unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de
la direcció facultativa.

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-
-
-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 

Propietat.



T 0.00 T
T 2.10 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 2.1 T 11 euros

Tones

euros150.00Total dipòsit ***

***Dipòsit mínim 150€

Previsió inicial de l'Estudi
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0.00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0.00

PES TOTAL DELS RESIDUS

2.10Total construcció i enderroc (tones)

euros/T 23.10

2.1

%

Previsió final de 
l'Estudi

0.00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el 

càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació
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Ampliació Residència Avis Navàs

AMIDAMENTS 21/10/21 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 01  ENDERROCS

1 K218A210 m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestidor 73.500 73.500 C#*D#*E#*F#

2 Despatxos 43.000 43.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 116.500

2 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 8.000

3 K21E3011 u Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les
especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestidor 4.000 4.000 C#*D#*E#*F#

2 Despatxos 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.000

4 K21EA011 m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.m2 de
superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 15.000

5 K21EF011 u Arrencada d'unitat exterior i suports de sistema d'aire condicionat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les
especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

6 K21EG011 u Arrencada d'unitat interior i suports de sistema d'aire condicionat tipus consola, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les
especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

7 K21FU100 m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1/2'' o 15 mm de diàmetre, com a
màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 5.000

8 K21FU110 m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1'' o 25 mm de diàmetre, com a
màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor



Ampliació Residència Avis Navàs

AMIDAMENTS 21/10/21 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 5.000

9 K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.Unitat
d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 5.000

10 K21H1011 u Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 8.000

11 K21E1D11 u Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per
la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

12 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.Inclou enderroc materrial en càmera aire.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestidor 4.000 1.000 2.200 8.800 C#*D#*E#*F#

2 2.000 2.750 3.800 20.900 C#*D#*E#*F#

3 2.000 4.000 3.800 30.400 C#*D#*E#*F#

4 2.000 1.550 3.800 11.780 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71.880

13 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestidor D 22.040 3.800 83.752 C#*D#*E#*F#

2 Lavabo D 9.400 3.800 35.720 C#*D#*E#*F#

3 2.000 1.550 3.800 11.780 C#*D#*E#*F#

4 Sala 20.660 3.800 78.508 C#*D#*E#*F#

5 Entrada 11.550 3.800 43.890 C#*D#*E#*F#

6 Vestidor H 13.650 3.800 51.870 C#*D#*E#*F#

7 Lavabo H 9.400 3.800 35.720 C#*D#*E#*F#

8 2.000 1.550 3.800 11.780 C#*D#*E#*F#

9 banys 9.400 3.800 2.000 71.440 C#*D#*E#*F#

10 1.550 3.800 4.000 23.560 C#*D#*E#*F#



Ampliació Residència Avis Navàs

AMIDAMENTS 21/10/21 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 448.020

14 E2R6423A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 116.500 0.050 5.825 C#*D#*E#*F#

2 8.000 0.900 2.100 0.050 0.756 C#*D#*E#*F#

3 6.000 0.100 1.500 0.900 C#*D#*E#*F#

4 15.000 0.020 0.020 0.006 C#*D#*E#*F#

5 2.000 0.600 0.800 0.300 0.288 C#*D#*E#*F#

6 2.000 0.300 0.300 1.000 0.180 C#*D#*E#*F#

7 15.000 0.020 0.020 0.006 C#*D#*E#*F#

8 8.000 0.100 0.400 0.400 0.128 C#*D#*E#*F#

9 71.880 0.100 7.188 C#*D#*E#*F#

10 448.000 0.030 13.440 C#*D#*E#*F#

11 obra segons estudi gestió residus 2.750 2.750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31.467

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 02  IMPERMEABILITZACIONS

1 KD51QJZ1 u Bonera sifònica d'acer inoxidable, de 50 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions
mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

2 K763210L m2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada
no adherida i segellat amb cordó de 10x6 mm de massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de cautxú
EPDM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic
dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitatAquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a
retalls i cavalcaments.

AMIDAMENT DIRECTE 4.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 03  DIVISIONS INTERIORS

1 16122A31 m2 Envà d'obra de fàbrica ceràmica formada per un full de gruix 100 mm de peça ceràmica de gran format de
700x500x100 mm col·locada amb adhesiu a base de guix per a unió de peces ceràmiques,
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció del volum



Ampliació Residència Avis Navàs

AMIDAMENTS 21/10/21 Pàg.: 4

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a
part.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestidor 4.000 3.800 15.200 C#*D#*E#*F#

2 2.000 0.800 3.800 6.080 C#*D#*E#*F#

3 4.000 1.550 3.800 23.560 C#*D#*E#*F#

5 Despatxos 1.300 3.800 4.940 C#*D#*E#*F#

6 2.250 3.800 8.550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58.330

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 04  FUSTERIA

1 EAQF8L1B u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x 210 cm, de cares llises, acabat superficial
ambde DM lacat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les
guies de la caixa encastada

AMIDAMENT DIRECTE 4.000

2 1A231331 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment aproximada de
80x200 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 5.000

3 EAM11AB5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una fulla batent i una tarja superior,
col·locat amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.La partida inclou la
col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0.820 3.500 2.870 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.870

4 EAMW2002 u Pany per a porta de vidre, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

5 EAF5CS74 u Fulla fixa d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 210x220
cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000
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6 1A1ED111 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 105x300 cm, amb balconera d'alumini lacat de
dues fulles batents amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de base de
tub d'acer galvanitzat, Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor
amb 3 butiral transparent, de 4+4 mm de gruix i cambra d'aire de 12 mm, col·locat amb perfils conformats de
neoprè sobre alumini o PVC., i persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies.
Criteri d'amidament: m2 de superfície corresponent al buit d'obra, executada segons les especificacions de la
DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Finestra F2 1.050 3.000 3.150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.150

7 1A1ED211 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 270x300 cm, amb balconera d'alumini lacat de
tres fulles batents amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de base de
tub d'acer galvanitzat, Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor
amb 3 butiral transparent, de 4+4 mm de gruix i cambra d'aire de 12 mm, col·locat amb perfils conformats de
neoprè sobre alumini o PVC., i persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies.
Criteri d'amidament: m2 de superfície corresponent al buit d'obra, executada segons les especificacions de la
DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 finestra F3 2.700 3.000 8.100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.100

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 05  REVESTIMENTS INTERIORS

1 K898JTA0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a
màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar
expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestidor D 22.040 1.700 37.468 C#*D#*E#*F#

2 Lavabo D 9.400 1.700 15.980 C#*D#*E#*F#

3 2.000 1.550 1.700 5.270 C#*D#*E#*F#

4 Sala 20.660 3.800 78.508 C#*D#*E#*F#

5 Entrada 11.550 3.800 43.890 C#*D#*E#*F#

6 Vestidor H 13.650 1.700 23.205 C#*D#*E#*F#

7 Lavabo H 9.400 1.700 15.980 C#*D#*E#*F#

8 2.000 1.550 1.700 5.270 C#*D#*E#*F#

9 banys 9.400 2.100 2.000 39.480 C#*D#*E#*F#

10 1.550 2.100 4.000 13.020 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

12 Despatxos
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13 Traster 13.400 3.800 50.920 C#*D#*E#*F#

14 Entrada 6.700 3.800 25.460 C#*D#*E#*F#

15 Administració 24.100 3.800 91.580 C#*D#*E#*F#

16 2.000 3.900 1.700 13.260 C#*D#*E#*F#

17 C#*D#*E#*F#

18 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 459.291

2 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a
màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar
expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestidor D 20.200 20.200 C#*D#*E#*F#

2 Lavabo D 4.900 4.900 C#*D#*E#*F#

3 Sala 24.400 24.400 C#*D#*E#*F#

4 Entrada 7.800 7.800 C#*D#*E#*F#

5 Vestidor H 10.000 10.000 C#*D#*E#*F#

6 Lavabo H 4.900 4.900 C#*D#*E#*F#

8 Despatxos

9 Traster 8.000 8.000 C#*D#*E#*F#

10 Entrada 2.600 2.600 C#*D#*E#*F#

11 Administració 20.300 20.300 C#*D#*E#*F#

12 11.400 11.400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114.500

3 E81121E4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara
bastiments que s'hagin embrutat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestidor D 22.040 2.100 46.284 C#*D#*E#*F#

2 Lavabo D 9.400 2.100 19.740 C#*D#*E#*F#
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3 2.000 1.550 2.100 6.510 C#*D#*E#*F#

4 Vestidor H 13.650 2.100 28.665 C#*D#*E#*F#

5 Lavabo H 9.400 2.100 19.740 C#*D#*E#*F#

6 2.000 1.550 2.100 6.510 C#*D#*E#*F#

7 banys 9.400 2.100 2.000 39.480 C#*D#*E#*F#

8 1.550 2.100 4.000 13.020 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

12 C#*D#*E#*F#

13 C#*D#*E#*F#

14 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 179.949

4 E8122313 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat
amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a
màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar
expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestidor D 22.040 1.700 37.468 C#*D#*E#*F#

2 Lavabo D 9.400 1.700 15.980 C#*D#*E#*F#

3 2.000 1.550 1.700 5.270 C#*D#*E#*F#

4 Sala 20.660 3.800 78.508 C#*D#*E#*F#

5 Entrada 11.550 3.800 43.890 C#*D#*E#*F#

6 Vestidor H 13.650 1.700 23.205 C#*D#*E#*F#

7 Lavabo H 9.400 1.700 15.980 C#*D#*E#*F#

8 2.000 1.550 1.700 5.270 C#*D#*E#*F#

9 banys 9.400 2.100 2.000 39.480 C#*D#*E#*F#

10 1.550 2.100 4.000 13.020 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

12 Despatxos C#*D#*E#*F#

13 Traster 13.400 3.800 50.920 C#*D#*E#*F#

14 Entrada 6.700 3.800 25.460 C#*D#*E#*F#

15 Administració 24.100 3.800 91.580 C#*D#*E#*F#

16 2.000 3.900 1.700 13.260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 459.291

5 E82B142L0004 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa
(UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN
12004) ref. P01FA711 de la serie Adhesius cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC i rejuntat
amb beurada CG2 ref. P01FJ500 de la serie Morter de rejuntat cimentòs especial universal de BASF-CC
(UNE-EN 13888).
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Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.En revestiment de
paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestidor D 22.040 2.100 46.284 C#*D#*E#*F#

2 Lavabo D 9.400 2.100 19.740 C#*D#*E#*F#

3 2.000 1.550 2.100 6.510 C#*D#*E#*F#

4 Vestidor H 13.650 2.100 28.665 C#*D#*E#*F#

5 Lavabo H 9.400 2.100 19.740 C#*D#*E#*F#

6 2.000 1.550 2.100 6.510 C#*D#*E#*F#

7 banys 9.400 2.100 2.000 39.480 C#*D#*E#*F#

8 1.550 2.100 4.000 13.020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 179.949

6 E842L834 m2 Cel ras registrable de plaques de llana de roca compactada, acabat superficial amb pintura color blanc, amb
cantell rebaixat/ranurat, de 600x 600 mm i 18 a 21 mm de gruix classe d'absorció acústica A segons UNE-EN
ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A1, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat oculta,
formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base cada 0,6 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m i perfils
rigiditzadors , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestidor D 20.200 20.200 C#*D#*E#*F#

2 Lavabo D 4.900 4.900 C#*D#*E#*F#

3 Sala 24.400 24.400 C#*D#*E#*F#

4 Entrada 7.800 7.800 C#*D#*E#*F#

5 Vestidor H 10.000 10.000 C#*D#*E#*F#

6 Lavabo H 4.900 4.900 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 Despatxos C#*D#*E#*F#

9 Traster 8.000 8.000 C#*D#*E#*F#

10 Entrada 2.600 2.600 C#*D#*E#*F#

11 Administració 20.300 20.300 C#*D#*E#*F#

12 11.400 11.400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114.500

7 K7Z15MD0 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestidor D 20.200 20.200 C#*D#*E#*F#
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2 Lavabo D 4.900 4.900 C#*D#*E#*F#

3 Vestidor H 10.000 10.000 C#*D#*E#*F#

4 Lavabo H 4.900 4.900 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 06  PAVIMENTS

1 E9DD1C1D m2 Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat antilliscant, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 24.400 24.400 C#*D#*E#*F#

2 Entrada 7.800 7.800 C#*D#*E#*F#

4 Despatxos

5 Traster 8.000 8.000 C#*D#*E#*F#

6 Entrada 2.600 2.600 C#*D#*E#*F#

7 Administració 20.300 20.300 C#*D#*E#*F#

8 11.400 11.400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74.500

2 E9P20198K59J m2 Paviment de PVC homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 3,2 mm ref. H830 de la serie
Antilliscants de GERFLOR , col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó
cel·lular de diàmetre 4 mm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestidor D 20.200 20.200 C#*D#*E#*F#

2 Lavabo D 4.900 4.900 C#*D#*E#*F#

3 Vestidor H 10.000 10.000 C#*D#*E#*F#

4 Lavabo H 4.900 4.900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 07  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
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1 1G224201 u Instal·lació elèctrica interior per a despatx i vestidors, sense ajudes de ram de paleta.
Partida d'obra completament acabada inclou connexions a xarxa existent i totes aquelles accions i materials per
deixar la partida d'obra completament acabada.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

2 1G224200 u Partida alçad de desplaçament instal.lacions per a despatx i vestidors, per canvi d'ubicació d'interruptors, accés
numèric i termòstat

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

3 EEM3A112 u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 160 m3/h de cabal màxim d'aire,
col·locat en conducte

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 08  INSTAL·LACIONS LAMPISTERIA I SANEJAMENT

1 1J414001 u Partida alçada de la reforma de la instal.lació de lampisteria i sanejament sense ajudes de ram de paleta.
Interior 2 banys que inclouen vàter amb fluxor, lavabo i dutxa.
Partida d'obra completament acabada inclou connexions a xarxes existents i totes aquelles accions i materials
per deixar la partida d'obra completament acabada.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 09  INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ

1 EE36R5D1 u Radiador d'alumini de 25 elements amb 1 columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i
110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 9.000

2 EE39X583 u Radiador tovalloler de tub d'acer inoxidable, amb 3 espais de 300 a 600 mm d'amplària i de 900 a 1300 mm
d'alçària, segons UNE-EN 442-1, mural, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

3 EEZ52210 u Partida alçada de desplaçament de radiadors en vestidors i despatxos utilitzant el mateix mètode de
canondades de calefacció. (20m de desplaçametn totals)
Inclou tots el medis , materials i humans per deixar la partida d'obra completament acabada i en funcionament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

4 EEZ52220 u Partida alçada de connexió dels nous radiadors de despatxos, vestidor i banys a la xarxa existent de calefacció.
Inclou tots els medis, materials i hums, per deixar la partida d'obra completament acabada i en funcionament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

5 EEGA17F9 u Partida alçada de reubicació d'unitat interioor de bomba de calor existent en Sala d'expansió directa amb
condensació per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, de 4,9 a 5,6 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,20 a 2,40, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1
compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R32, col·locada.
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Inclou tots el medis materials i humas per deixar la partida completament acabada i en funciomanet inclòs
recàrgues de fluid inclosos, per deixar la partida en funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

6 EEGA17FA u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat exterior amb
ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4,9 a 5,6
kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,20 a 2,40, amb alimentació
monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R32, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

7 EEGC31C9 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus cassette, unitat exterior amb
ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4 vies de
sortida d'aire, de 10,5 a 12,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació
monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R32, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 10  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT

1 EH1L1141JJQB u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb ref.
70130033-583 de la serie Downlight superfície 701 de SIMON font d'alimentació, muntada superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.La instal·lació
inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.

AMIDAMENT DIRECTE 12.000

2 KH2LRJAD u Llum decratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, forma circular, 24 W de
potència, òptica d'alumini especular amb UGR=22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, equip elèctric no regulable,
d'aïllament classe I , cos alumini, amb grau de protecció IP 44, col·locat encastat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.La instal·lació
inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.

AMIDAMENT DIRECTE 6.000

3 EH61R269 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.La instal·lació
inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas.

AMIDAMENT DIRECTE 12.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 11  INSTAL.LACIONS CONTRAINCENDIS

1 EM112A10 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN
54-7, amb base d'encastar, encastat.
inclou medis materials i humans de connexió fins la xarxa existent , acabat i en funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
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AMIDAMENT DIRECTE 3.000

2 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 12  SEGURETAT I SALUT

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 50.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 13  VARIS

1 EY011312 m Ajudes de ram de paleta a totes i cada una de les intal.lacions i altres partides d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

2 EY021311 u Partida de previsió d'imprevistos atesa la preexitència i intervenció en edificació
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT, validada abans de la seva
execució per DT i responsable tècnics Ajuntament

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

3 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat
satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb
fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

4 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

5 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable,
col·locat amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 4.000

6 EJ22Y920 u Dutxa de telèfon d'aspersió regulable, roscada a tub flexible, sintètica, preu alt.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

7 EJ22612A u Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu alt,
amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000
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8 EJ14B11P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

9 EJ248123 u Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada de 3/4´´.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

10 EJ13B71B u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt,
encastat a taulell.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

11 EJ23512G u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

12 EQ5AU010 m Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm
d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.000 1.200 2.400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.400

13 EAVT136C m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC d'1,5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema
d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.000 0.800 0.800 2.100 2.688 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.688
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P-1 16122A31 m2 Envà d'obra de fàbrica ceràmica formada per un full de gruix 100 mm de peça ceràmica de
gran format de 700x500x100 mm col·locada amb adhesiu a base de guix per a unió de peces
ceràmiques,
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es
dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas
de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució
de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

19.14 €

(DINOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-2 1A1ED111 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 105x300 cm, amb
balconera d'alumini lacat de dues fulles batents amb perfils de preu alt i classificació mínima
4 9A C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, Vidre aïllant d'una lluna
incolora de 6 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor amb 3 butiral transparent, de
4+4 mm de gruix i cambra d'aire de 12 mm, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC., i persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies.
Criteri d'amidament: m2 de superfície corresponent al buit d'obra, executada segons les
especificacions de la DT.

713.33 €

(SET-CENTS TRETZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-3 1A1ED211 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 270x300 cm, amb
balconera d'alumini lacat de tres fulles batents amb perfils de preu alt i classificació mínima 4
9A C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, Vidre aïllant d'una lluna
incolora de 6 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor amb 3 butiral transparent, de
4+4 mm de gruix i cambra d'aire de 12 mm, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC., i persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies.
Criteri d'amidament: m2 de superfície corresponent al buit d'obra, executada segons les
especificacions de la DT.

603.65 €

(SIS-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-4 1A231331 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment
aproximada de 80x200 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de
llum de bastiment.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

215.82 €

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-5 1G224200 u Partida alçad de desplaçament instal.lacions per a despatx i vestidors, per canvi d'ubicació
d'interruptors, accés numèric i termòstat

352.14 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-6 1G224201 u Instal·lació elèctrica interior per a despatx i vestidors, sense ajudes de ram de paleta.
Partida d'obra completament acabada inclou connexions a xarxa existent i totes aquelles
accions i materials per deixar la partida d'obra completament acabada.

1,086.79 €

(MIL VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-7 1J414001 u Partida alçada de la reforma de la instal.lació de lampisteria i sanejament sense ajudes de
ram de paleta. Interior 2 banys que inclouen vàter amb fluxor, lavabo i dutxa.
Partida d'obra completament acabada inclou connexions a xarxes existents i totes aquelles
accions i materials per deixar la partida d'obra completament acabada.

834.99 €

(VUIT-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-8 E2R6423A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li

12.40 €
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correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un
increment per esponjament d'un 35%.
(DOTZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-9 E81121E4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

17.44 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-10 E8122313 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments
que s'hagin embrutat.

9.71 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-11 E82B142L0004 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït
esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) ref. P01FA711 de la serie Adhesius
cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC i rejuntat amb beurada CG2 ref.
P01FJ500 de la serie Morter de rejuntat cimentòs especial universal de BASF-CC (UNE-EN
13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.En
revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.

28.54 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-12 E842L834 m2 Cel ras registrable de plaques de llana de roca compactada, acabat superficial amb pintura
color blanc, amb cantell rebaixat/ranurat, de 600x 600 mm i 18 a 21 mm de gruix classe
d'absorció acústica A segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al
foc A1, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat oculta, formada per perfils principals en
forma de T invertida de 24 mm de base cada 0,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m i perfils rigiditzadors ,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment

35.99 €
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conformen la unitat.
(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-13 E9DD1C1D m2 Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat antilliscant, grup BIb/BIIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

30.07 €

(TRENTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-14 E9P20198K59J m2 Paviment de PVC homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 3,2 mm
ref. H830 de la serie Antilliscants de GERFLOR , col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió
aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que
comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

50.80 €

(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-15 EAF5CS74 u Fulla fixa d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 210x220 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

1,295.34 €

(MIL DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-16 EAM11AB5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una fulla batent i una
tarja superior, col·locat amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.La
partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes.

397.50 €

(TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-17 EAMW2002 u Pany per a porta de vidre, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

189.56 €

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-18 EAQF8L1B u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x 210 cm, de cares llises,
acabat superficial ambde DM lacat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb
fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada

246.97 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-19 EAVT136C m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC d'1,5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària,
amb sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini, col·locada amb fixacions
mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

86.92 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-20 EE36R5D1 u Radiador d'alumini de 25 elements amb 1 columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

338.18 €

(TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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P-21 EE39X583 u Radiador tovalloler de tub d'acer inoxidable, amb 3 espais de 300 a 600 mm d'amplària i de
900 a 1300 mm d'alçària, segons UNE-EN 442-1, mural, col·locat

539.31 €

(CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-22 EEGA17F9 u Partida alçada de reubicació d'unitat interioor de bomba de calor existent en Sala
d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors
axials, de 4,9 a 5,6 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de
2,20 a 2,40, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R32, col·locada.
Inclou tots el medis materials i humas per deixar la partida completament acabada i en
funciomanet  inclòs  recàrgues de fluid inclosos, per deixar la partida en funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

220.92 €

(DOS-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-23 EEGA17FA u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat
exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a
distància i termòstat, de 4,9 a 5,6 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en
calor, de EER de 2,20 a 2,40, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor
hermètic rotatiu i fluid frigorífic R32, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

1,605.93 €

(MIL SIS-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-24 EEGC31C9 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus cassette, unitat
exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a
distància i termòstat, de 4 vies de sortida d'aire, de 10,5 a 12,5 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1
compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R32, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

4,019.96 €

(QUATRE MIL DINOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-25 EEM3A112 u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 160 m3/h de cabal
màxim d'aire, col·locat en conducte

116.36 €

(CENT SETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-26 EEZ52210 u Partida alçada de desplaçament de radiadors en vestidors i despatxos utilitzant el mateix
mètode de canondades de calefacció. (20m de desplaçametn totals)
Inclou tots el medis , materials i humans per deixar la partida d'obra completament acabada i
en funcionament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

422.65 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-27 EEZ52220 u Partida alçada de connexió dels nous radiadors de despatxos, vestidor i banys a la xarxa
existent de calefacció.
Inclou tots els medis, materials i hums, per deixar la partida d'obra completament acabada i
en funcionament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

390.53 €

(TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-28 EH1L1141JJQB u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la
llumenera, amb ref. 70130033-583 de la serie Downlight superfície 701 de SIMON font
d'alimentació, muntada superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.

264.23 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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P-29 EH61R269 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens,
1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu
cas.

76.51 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-30 EJ13B71B u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu alt, encastat a taulell.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

139.68 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-31 EJ14B11P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

177.32 €

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-32 EJ22612A u Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó
cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

109.94 €

(CENT NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-33 EJ22Y920 u Dutxa de telèfon d'aspersió regulable, roscada a tub flexible, sintètica, preu alt.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

50.79 €

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-34 EJ23512G u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

108.98 €

(CENT VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-35 EJ248123 u Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega
incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 3/4´´.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

110.84 €

(CENT DEU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-36 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer
inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de
sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques

62.25 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-37 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques

133.28 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-38 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

256.44 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-39 EM112A10 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN
54-5 i UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat.
inclou medis materials i humans de connexió fins la xarxa existent , acabat i en funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la

229.88 €
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DT.
(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-40 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

57.01 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-41 EQ5AU010 m Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm
de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb
cargols

92.36 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-42 EY011312 m Ajudes de ram de paleta a totes i cada una de les intal.lacions i altres partides d'obra 1,121.54 €
(MIL  CENT VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-43 EY021311 u Partida de previsió d'imprevistos atesa la preexitència i intervenció en edificació
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT, validada abans
de la seva execució per DT i responsable tècnics Ajuntament

1,438.86 €

(MIL QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-44 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 20.36 €
(VINT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-45 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.Inclou enderroc materrial en càmera aire.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

9.91 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-46 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.

10.79 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-47 K218A210 m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 8.99 €
(VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-48 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les
especificacions de la DT.

4.69 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-49 K21E1D11 u Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat de 100 m2 de
superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

287.66 €

(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-50 K21E3011 u Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat
o desmuntat segons les especificacions de la DT.

18.79 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-51 K21EA011 m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de
la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

9.41 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-52 K21EF011 u Arrencada d'unitat exterior i suports de sistema d'aire condicionat, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat
o desmuntat segons les especificacions de la DT.

94.70 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-53 K21EG011 u Arrencada d'unitat interior i suports de sistema d'aire condicionat tipus consola, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat
o desmuntat segons les especificacions de la DT.

85.31 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-54 K21FU100 m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1/2'' o 15 mm de
diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

2.32 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-55 K21FU110 m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1'' o 25 mm de
diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

2.78 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-56 K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de
la DT.Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.

0.94 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-57 K21H1011 u Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

2.82 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-58 K763210L m2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè
(EPDM), col·locada no adherida i segellat amb cordó de 10x6 mm de massilla per a
segellats, d'aplicació amb pistola, de cautxú EPDM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%En aquest criteri de deducció de forats s'inclou
l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el
forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitatAquest
criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

18.88 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-59 K7Z15MD0 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

10.16 €

(DEU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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P-60 K898JTA0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa
segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments
que s'hagin embrutat.

8.59 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-61 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments
que s'hagin embrutat.

5.99 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-62 KD51QJZ1 u Bonera sifònica d'acer inoxidable, de 50 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica,
col·locada fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les
especificacions de la DT.

48.63 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-63 KH2LRJAD u Llum decratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, forma
circular, 24 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR=22, eficàcia lluminosa de 60
lm/W, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe I , cos alumini, amb grau de protecció IP
44, col·locat encastat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.

113.60 €

(CENT TRETZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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m216122A31 Envà d'obra de fàbrica ceràmica formada per un full de gruix 100 mm de peça
ceràmica de gran format de 700x500x100 mm col·locada amb adhesiu a base
de guix per a unió de peces ceràmiques, 
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de
més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen
l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

P- 1  €19,14

Altres conceptes 19,14 €

m21A1ED111 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 105x300 cm,
amb balconera d'alumini lacat de dues fulles batents amb perfils de preu alt i
classificació mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix i un vidre
laminar de seguretat incolor amb 3 butiral transparent, de 4+4 mm de gruix i
cambra d'aire de 12 mm, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC., i persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb
cinta i guies.
Criteri d'amidament: m2 de superfície corresponent al buit d'obra, executada
segons les especificacions de la DT.

P- 2  €713,33

Altres conceptes 713,33 €

m21A1ED211 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 270x300 cm,
amb balconera d'alumini lacat de tres fulles batents amb perfils de preu alt i
classificació mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix i un vidre
laminar de seguretat incolor amb 3 butiral transparent, de 4+4 mm de gruix i
cambra d'aire de 12 mm, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC., i persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb
cinta i guies.
Criteri d'amidament: m2 de superfície corresponent al buit d'obra, executada
segons les especificacions de la DT.

P- 3  €603,65

Altres conceptes 603,65 €

m21A231331 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum
de bastiment aproximada de 80x200 cm, amb bastiment per a envà, fulla
batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

P- 4  €215,82

Altres conceptes 215,82 €

u1G224200 Partida alçad de desplaçament instal.lacions per a despatx i vestidors, per
canvi d'ubicació d'interruptors, accés numèric i termòstat

P- 5  €352,14

Altres conceptes 352,14 €

u1G224201 Instal·lació elèctrica interior per a despatx i vestidors, sense ajudes de ram de
paleta.
Partida d'obra completament acabada inclou connexions a xarxa existent i
totes aquelles accions i materials per deixar la partida d'obra completament
acabada.

P- 6  €1.086,79

Altres conceptes 1.086,79 €
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u1J414001 Partida alçada de la reforma de la instal.lació de lampisteria i sanejament
sense ajudes de ram de paleta. Interior 2 banys que inclouen vàter amb
fluxor, lavabo i dutxa.
Partida d'obra completament acabada inclou connexions a xarxes existents i
totes aquelles accions i materials per deixar la partida d'obra completament
acabada.

P- 7  €834,99

Altres conceptes 834,99 €

m3E2R6423A Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra
d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament
indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat
prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses
d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment per
esponjament d'un 35%.

P- 8  €12,40

Altres conceptes 12,40 €

m2E81121E4 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment
pòrtland amb filler calcari 32,5 R.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests
criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és
ara bastiments que s'hagin embrutat.

P- 9  €17,44

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

 €0.44586
Altres conceptes 16,99 €

m2E8122313 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN
13279-1.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en
una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més
de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és
ara bastiments que s'hagin embrutat.

P- 10  €9,71

B0522300 Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1  €0.10374
Altres conceptes 9,61 €
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m2E82B142L0004 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres
extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) ref.
P01FA711 de la serie Adhesius cimentosos per a la col·locació estàndard de
BASF-CC i rejuntat amb beurada CG2 ref. P01FJ500 de la serie Morter de
rejuntat cimentòs especial universal de BASF-CC (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

P- 11  €28,54

B05A2203K8TP Morter deformable i impermeable per al rejuntat de rajoles ceràmiques en
balcons, terrasses i sòls amb calefacció radiant, Classificació segons EN
13888 com CG2, PCI PERICOLOR FLEX, de BASF-CC, ref. P01FJ500 de la
serie Morter de rejuntat cimentòs especial universal de BASF-CC

 €1.32540

B0711013K9EC Adhesiu especial per col·locació de rajoles ceràmiques, PCI PERICOL PRO,
de BASF-CC, ref. P01FA711 de la serie Adhesius cimentosos per a la
col·locació estàndard de BASF-CC

 €2.54946

B0FG6182 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15
peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

 €20.82300
Altres conceptes 3,84 €

m2E842L834 Cel ras registrable de plaques de llana de roca compactada, acabat superficial
amb pintura color blanc, amb cantell rebaixat/ranurat, de 600x 600 mm i 18 a
21 mm de gruix classe d'absorció acústica A segons UNE-EN ISO 11654,
resistència a la humitat 95% i reacció al foc A1, col·locat amb estructura
d'acer galvanitzat oculta, formada per perfils principals en forma de T invertida
de 24 mm de base cada 0,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m i
perfils rigiditzadors , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

P- 12  €35,99

B842L835 Placa de llana de roca compactada per a cel ras, acabat superficial amb
pintura color blanc, amb cantell rebaixat/ranurat ( D) segons norma UNE-EN
13964, de 600x 600 mm i de 18 a 21 mm de gruix, amb un coeficient
d'absorció acústica ponderat de 0,9 a 1 segons UNE-EN ISO 11654,
resistència a la humitat 95% i reacció al foc A1

 €27.34650

B84Z3410 Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm
formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base
col·locats cada 0,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m
aproximadament fixats als perfils principals i perfils rigiditzadors, inclòs part
proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una
càrrega de fins a 14 kg

 €7.08640

Altres conceptes 1,56 €

m2E9DD1C1D Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat antilliscant, grup BIb/BIIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, d'1 a 5
peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

P- 13  €30,07

B05A2203 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN
13888, de color

 €1.56750
B0711024 Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004  €8.33417
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B0FHD192 Rajola de gres premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o

quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411)
 €19.60440

Altres conceptes 0,56 €

m2E9P20198K59J Paviment de PVC homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i
gruix de 3,2 mm ref. H830 de la serie Antilliscants de GERFLOR , col·locat
amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular
de diàmetre 4 mm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del
projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores,
sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.

P- 14  €50,80

B0901000 Adhesiu en dispersió aquosa  €0.98910
B9P20198K59J Paviment vinílic, antilliscant, constituït per una capa d'ús de vinil plastificat

amb incrustació de partícules de carbur de silici i reforçat amb un complex no
teixit/xarxa de fibra de vidre, bacteriostàtic i fungistàtic, grup T d'abrasió,
classificat 34-43 segons UNE 685, dotat de tractament de superfície
Sparclean, subministrat en rotlle de 2 m d'ample i 3,2 mm de gruix, Tarasafe
Ultra CFT , ref. H830 de la serie Antilliscants de GERFLOR

 €33.45300

B9PZ1400 Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre  €0.15840
Altres conceptes 16,20 €

uEAF5CS74 Fulla fixa d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 210x220 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

P- 15  €1.295,34

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €5.46720
B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
 €13.55120

BAF1C574 Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a
un buit d'obra de 3,5 a 5,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu
mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

 €1,214.53500

Altres conceptes 61,79 €

m2EAM11AB5 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una fulla
batent i una tarja superior, col·locat amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les
targes fixes.

P- 16  €397,50

BAM11AB5 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb una fulla
batent i una tarja superior, amb fixacions mecàniques

 €345.03000
Altres conceptes 52,47 €

uEAMW2002 Pany per a porta de vidre, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 17  €189,56

BAMW2000 Pany per a porta de vidre  €179.11000
Altres conceptes 10,45 €

uEAQF8L1B Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x 210 cm,
de cares llises, acabat superficial ambde DM lacat, ferratges de preu alt i folrat
del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la
caixa encastada

P- 18  €246,97
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BAQDS18A Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 80x 210 cm,

de cares llises amb acabat lacat
 €90.21000

BAZ2C846 Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 80x 210cm,
de DM lacat, per a 1 fulla

 €108.76000
BAZGC2H0 Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla coredissa, de preu alt  €11.87000

Altres conceptes 36,13 €

m2EAVT136C Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC d'1,5 a 2 m d'amplària i
2 m d'alçària, amb sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini,
col·locada amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

P- 19  €86,92

BAVT136C Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC d'1,5 a 2 m d'amplària
i 2 m d'alçària, amb sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini

 €75.70000
Altres conceptes 11,22 €

uEE36R5D1 Radiador d'alumini de 25 elements amb 1 columna, de 750 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per
a anar encastat, sense valvuleria.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 20  €338,18

BE36R5D0 Radiador d'alumini de 25 elements amb 1 columna, de 750 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim

 €325.00000
BEW31400 Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar  €1.48000

Altres conceptes 11,70 €

uEE39X583 Radiador tovalloler de tub d'acer inoxidable, amb 3 espais de 300 a 600 mm
d'amplària i de 900 a 1300 mm d'alçària, segons UNE-EN 442-1, mural,
col·locat

P- 21  €539,31

BE39X583 Radiador tovalloler de tub d'acer inoxidable, amb 3 espais, de 300 a 600 mm
d'amplària i de 900 a 1300 mm d'alçària, segons UNE-EN 442-1

 €520.00000
Altres conceptes 19,31 €

uEEGA17F9 Partida alçada de reubicació d'unitat interioor de bomba de calor existent en
Sala d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat
exterior amb ventiladors axials, de 4,9 a 5,6 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,20 a 2,40, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R32, col·locada.
Inclou tots el medis materials i humas per deixar la partida completament
acabada i en funciomanet inclòs recàrgues de fluid inclosos, per deixar la
partida en funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 22  €220,92

BEGA17F9 Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus
mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador
centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4,9 a 5,6 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,20 a 2,40, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R407c

 €141.36200

Altres conceptes 79,56 €

uEEGA17FA Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus
mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador
centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4,9 a 5,6 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,20 a 2,40, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R32, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 23  €1.605,93
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BEGA17FA Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus

mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador
centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4,9 a 5,6 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,20 a 2,40, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R410 A

 €1,560.00000

Altres conceptes 45,93 €

uEEGC31C9 Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus
cassette, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador
centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4 vies de sortida d'aire, de
10,5 a 12,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor,
amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i
fluid frigorífic R32, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 24  €4.019,96

BEGC31B9 Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus
cassette, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb
ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4 vies de
sortida d'aire, de 10,5 a 12,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred
com en calor, de EER de 2,60 a 2,80, amb alimentació monofàsica de 230 V,
amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o R410a

 €3,900.00000

Altres conceptes 119,96 €

uEEM3A112 Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 160
m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat en conducte

P- 25  €116,36

BEM3A110 Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 160
m3/h de cabal màxim d'aire, per a instal·lar en conducte

 €87.89000
Altres conceptes 28,47 €

uEEZ52210 Partida alçada de desplaçament de radiadors en vestidors i despatxos
utilitzant el mateix mètode de canondades de calefacció. (20m de
desplaçametn totals)
Inclou tots el medis , materials i humans per deixar la partida d'obra
completament acabada i en funcionament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 26  €422,65

BEZ52000 Tap cec, preu alt, per a radiador  €0.98000
BEZ55000 Tap amb reducció, preu alt, per a radiador  €1.12000
BEZ5A000 Purgador per a radiadors, manual  €0.29000
BEZ5H110 Aixeta monotub per a radiador, termostabilitzable, preu alt  €13.21000

Altres conceptes 407,05 €

uEEZ52220 Partida alçada de connexió dels nous radiadors de despatxos, vestidor i
banys a la xarxa existent de calefacció.
Inclou tots els medis, materials i hums, per deixar la partida d'obra
completament acabada i en funcionament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 27  €390,53

BEZ52000 Tap cec, preu alt, per a radiador  €0.98000
BEZ55000 Tap amb reducció, preu alt, per a radiador  €1.12000
BEZ5B000 Purgador per a radiadors, automàtic  €1.33000
BEZ5H110 Aixeta monotub per a radiador, termostabilitzable, preu alt  €13.21000

Altres conceptes 373,89 €

uEH1L1141JJQB Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de
potència de la llumenera, amb ref. 70130033-583 de la serie Downlight
superfície 701 de SIMON font d'alimentació, muntada superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació
de la làmpada.

P- 28  €264,23
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BH1L1141JJQB Lluminària modular 60x60 amb llum LED color neutre NW , categoria B,

optica Opal i temperatura de color 4000K , amb 3200 lumens a 39W . model
simon 72660033-884

 €250.00000

Altres conceptes 14,23 €

uEH61R269 Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb
un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i
l'equip complert d'encesa en el seu cas.

P- 29  €76,51

BH61R76A Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb
un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

 €74.75000

Altres conceptes 1,76 €

uEJ13B71B Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75
cm, de color blanc i preu alt, encastat a taulell.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 30  €139,68

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0.40200
BJ13B71B Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75

cm, de color blanc i preu alt
 €125.05000

Altres conceptes 14,23 €

uEJ14B11P Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color
blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 31  €177,32

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0.19296
BJ14B11P Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida

vertical, amb seient i tapa, color blanc i preu alt
 €141.55000

Altres conceptes 35,58 €

uEJ22612A Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de
telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de
1/2´´.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 32  €109,94

BJ22612A Aixeta monocomandament, mural, per a muntar superficialment, per a dutxa
de telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de
1/2´´

 €104.91000

Altres conceptes 5,03 €

uEJ22Y920 Dutxa de telèfon d'aspersió regulable, roscada a tub flexible, sintètica, preu
alt.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 33  €50,79

BJ22Y920 Dutxa de telèfon d'aspersió regulable, per a roscar a tub flexible, sintètica,
preu alt

 €48.84000
Altres conceptes 1,95 €

uEJ23512G Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de
maniguets.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 34  €108,98

BJ23512G Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de
maniguets

 €87.84000
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Altres conceptes 21,14 €

uEJ248123 Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de
descàrrega incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 3/4´´.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 35  €110,84

BJ248123 Fluxor per a inodor, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i
tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada 3/4´´

 €75.61000
Altres conceptes 35,23 €

uEJ42U010 Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1
kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb
fixacions mecàniques

P- 36  €62,25

BJ42U010 Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1
Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat.

 €60.36000

Altres conceptes 1,89 €

uEJ43U005 Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x
190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 37  €133,28

BJ43U005 Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x
190 mm

 €133.16000
Altres conceptes 0,12 €

uEJ46U020 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 38  €256,44

BJ46U020 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'acer inoxidable

 €249.56000
Altres conceptes 6,88 €

uEM112A10 Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons
norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat.
inclou medis materials i humans de connexió fins la xarxa existent , acabat i
en funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 39  €229,88

BM112A10 Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons
norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7, amb base d'encastar

 €61.45000
BMY11000 Part proporcional d'elements especials per a detectors  €0.38000

Altres conceptes 168,05 €

uEM31261J Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 40  €57,01

BM312611 Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
pintat

 €45.87000
BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors  €0.36000

Altres conceptes 10,78 €

mEQ5AU010 Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta
HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a
estructura de base o moble amb cargols

P- 41  €92,36

BQ5AU010 Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta
HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats

 €80.75340
Altres conceptes 11,61 €

mEY011312 Ajudes de ram de paleta a totes i cada una de les intal.lacions i altres partides
d'obra

P- 42  €1.121,54

Altres conceptes 1.121,54 €
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uEY021311 Partida de previsió d'imprevistos atesa la preexitència i intervenció en
edificació
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT,
validada abans de la seva execució per DT i responsable tècnics Ajuntament

P- 43  €1.438,86

Altres conceptes 1.438,86 €

hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 44  €20,36

Altres conceptes 20,36 €

m2K2161511 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.Inclou enderroc materrial
en càmera aire.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

P- 45  €9,91

Altres conceptes 9,91 €

m2K2183501 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les
indicacions de la DT.

P- 46  €10,79

Altres conceptes 10,79 €

m2K218A210 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

P- 47  €8,99

Altres conceptes 8,99 €

uK21A3011 Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons
les especificacions de la DT.

P- 48  €4,69

Altres conceptes 4,69 €

uK21E1D11 Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat
de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc
dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.

P- 49  €287,66

Altres conceptes 287,66 €

uK21E3011 Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc
dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la
DT.

P- 50  €18,79

Altres conceptes 18,79 €

mK21EA011 Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les
especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les
especificacions de la DT.

P- 51  €9,41

Altres conceptes 9,41 €

uK21EF011 Arrencada d'unitat exterior i suports de sistema d'aire condicionat, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc
dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la
DT.

P- 52  €94,70
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uK21EG011 Arrencada d'unitat interior i suports de sistema d'aire condicionat tipus
consola, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc
dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la
DT.

P- 53  €85,31

Altres conceptes 85,31 €

mK21FU100 Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1/2''
o 15 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb
desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

P- 54  €2,32

Altres conceptes 2,32 €

mK21FU110 Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1'' o
25 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge
de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 55  €2,78

Altres conceptes 2,78 €

mK21G2011 Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les
especificacions de la DT.Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.

P- 56  €0,94

Altres conceptes 0,94 €

uK21H1011 Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc
dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.

P- 57  €2,82

Altres conceptes 2,82 €

m2K763210L Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè
propilè diè (EPDM), col·locada no adherida i segellat amb cordó de 10x6 mm
de massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de cautxú EPDM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%En aquest criteri de deducció de
forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o
elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitatAquest criteri inclou les pèrdues
de material corresponents a retalls i cavalcaments.

P- 58  €18,88

B0911000 Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic  €0.73350
B7621600 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la intempèrie de pes 1,15 kg/m2

i gruix 1 mm
 €7.74400

B7J500P0 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base cautxú EPDM  €0.88176
B7JZ00C0 Cinta de cautxú-butil semivulcanitzats per a junts de membranes de 30 cm

d'amplària
 €1.41600

Altres conceptes 8,10 €

mK7Z15MD0 Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.

P- 59  €10,16

Altres conceptes 10,16 €
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m2K898JTA0 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una
capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions
de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en
una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més
de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara
bastiments que s'hagin embrutat.

P- 60  €8,59

B89ZSD00 Pintura plàstica tixotròpica per a interiors  €5.70180
B8ZA1000 Segelladora  €0.95013

Altres conceptes 1,94 €

m2K898K2A0 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions
de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en
una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més
de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara
bastiments que s'hagin embrutat.

P- 61  €5,99

B89ZPD00 Pintura plàstica per a interiors  €1.96513
B8ZA1000 Segelladora  €0.95013

Altres conceptes 3,07 €

uKD51QJZ1 Bonera sifònica d'acer inoxidable, de 50 mm de diàmetre, amb tapa plana
metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord
amb les especificacions de la DT.

P- 62  €48,63

B5ZZJLPT Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló
de diàmetre 8/10 mm

 €1.16000
BD515JZ1 Bonera sifònica d'acer inoxidable, de 50 mm de diàmetre, amb tapa plana

metàl·lica
 €27.58000

Altres conceptes 19,89 €

uKH2LRJAD Llum decratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000
h, forma circular, 24 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR=22,
eficàcia lluminosa de 60 lm/W, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe I
, cos alumini, amb grau de protecció IP 44, col·locat encastat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació
de la làmpada.

P- 63  €113,60
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Capítol 01 ENDERROCS

1 K218A210 m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 47)

8.99 116.500 1,047.34

2 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat
segons les especificacions de la DT. (P - 48)

4.69 8.000 37.52

3 K21E3011 u Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat
segons les especificacions de la DT. (P - 50)

18.79 6.000 112.74

4 K21EA011 m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons
les especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat
segons les especificacions de la DT. (P - 51)

9.41 15.000 141.15

5 K21EF011 u Arrencada d'unitat exterior i suports de sistema d'aire condicionat, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat
segons les especificacions de la DT. (P - 52)

94.70 2.000 189.40

6 K21EG011 u Arrencada d'unitat interior i suports de sistema d'aire condicionat tipus
consola, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat
segons les especificacions de la DT. (P - 53)

85.31 2.000 170.62

7 K21FU100 m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids,
de 1/2'' o 15 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i
amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 54)

2.32 5.000 11.60

8 K21FU110 m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids,
de 1'' o 25 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i
amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 55)

2.78 5.000 13.90

9 K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica
superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons
les especificacions de la DT.Unitat d'element realment desmuntat,
inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons
les especificacions de la DT. (P - 56)

0.94 5.000 4.70

10 K21H1011 u Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT. (P - 57)

2.82 8.000 22.56

11 K21E1D11 u Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada
unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT. (P - 49)

287.66 1.000 287.66

12 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.Inclou enderroc

9.91 71.880 712.33

EUR
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materrial en càmera aire.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 45)

13 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb
les indicacions de la DT. (P - 46)

10.79 448.020 4,834.14

14 E2R6423A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es
considera un increment per esponjament d'un 35%. (P - 8)

12.40 31.467 390.19

TOTAL Capítol 01.01 7,975.85

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 02 IMPERMEABILITZACIONS

1 KD51QJZ1 u Bonera sifònica d'acer inoxidable, de 50 mm de diàmetre, amb tapa
plana metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra
d'acord amb les especificacions de la DT. (P - 62)

48.63 2.000 97.26

2 K763210L m2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una
làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada no adherida i segellat
amb cordó de 10x6 mm de massilla per a segellats, d'aplicació amb
pistola, de cautxú EPDM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%En aquest criteri de deducció
de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els
paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal,
materials diferents d'aquells que normalment conformen la
unitatAquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a
retalls i cavalcaments. (P - 58)

18.88 4.000 75.52

TOTAL Capítol 01.02 172.78

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 03 DIVISIONS INTERIORS

1 16122A31 m2 Envà d'obra de fàbrica ceràmica formada per un full de gruix 100 mm
de peça ceràmica de gran format de 700x500x100 mm col·locada amb
adhesiu a base de guix per a unió de peces ceràmiques,
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció del volum corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els

19.14 58.330 1,116.44

EUR
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treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. (P - 1)

TOTAL Capítol 01.03 1,116.44

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 04 FUSTERIA

1 EAQF8L1B u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x
210 cm, de cares llises, acabat superficial ambde DM lacat, ferratges
de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus,
fixada a les guies de la caixa encastada (P - 18)

246.97 4.000 987.88

2 1A231331 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta
d'una llum de bastiment aproximada de 80x200 cm, amb bastiment per
a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 4)

215.82 5.000 1,079.10

3 EAM11AB5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb
una fulla batent i una tarja superior, col·locat amb fixacions
mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.La partida inclou la col·locació de les
fixacions mecàniques de les targes fixes. (P - 16)

397.50 2.870 1,140.83

4 EAMW2002 u Pany per a porta de vidre, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 17)

189.56 1.000 189.56

5 EAF5CS74 u Fulla fixa d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 210x220 cm, elaborada amb perfils
de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la
DT. (P - 15)

1,295.34 1.000 1,295.34

6 1A1ED111 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
105x300 cm, amb balconera d'alumini lacat de dues fulles batents amb
perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons normes,
bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, Vidre aïllant d'una lluna
incolora de 6 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor amb
3 butiral transparent, de 4+4 mm de gruix i cambra d'aire de 12 mm,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC., i
persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i
guies.
Criteri d'amidament: m2 de superfície corresponent al buit d'obra,
executada segons les especificacions de la DT. (P - 2)

713.33 3.150 2,246.99

7 1A1ED211 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
270x300 cm, amb balconera d'alumini lacat de tres fulles batents amb
perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons normes,
bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, Vidre aïllant d'una lluna
incolora de 6 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor amb
3 butiral transparent, de 4+4 mm de gruix i cambra d'aire de 12 mm,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC., i
persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i
guies.
Criteri d'amidament: m2 de superfície corresponent al buit d'obra,
executada segons les especificacions de la DT. (P - 3)

603.65 8.100 4,889.57

TOTAL Capítol 01.04 11,829.27

Obra 01 Pressupost 1
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Capítol 05 REVESTIMENTS INTERIORS

1 K898JTA0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica,
amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas
d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 60)

8.59 459.291 3,945.31

2 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas
d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 61)

5.99 114.500 685.86

3 E81121E4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat
amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes,
etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
(P - 9)

17.44 179.949 3,138.31

4 E8122313 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la
norma UNE-EN 13279-1.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas
d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 10)

9.71 459.291 4,459.72

5 E82B142L0004 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a
15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E
(UNE-EN 12004) ref. P01FA711 de la serie Adhesius cimentosos per a

28.54 179.949 5,135.74

EUR
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la col·locació estàndard de BASF-CC i rejuntat amb beurada CG2 ref.
P01FJ500 de la serie Morter de rejuntat cimentòs especial universal
de BASF-CC (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb deducció
de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes,
etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments. (P - 11)

6 E842L834 m2 Cel ras registrable de plaques de llana de roca compactada, acabat
superficial amb pintura color blanc, amb cantell rebaixat/ranurat, de
600x 600 mm i 18 a 21 mm de gruix classe d'absorció acústica A
segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al
foc A1, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat oculta, formada per
perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base cada 0,6
m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb
perfils distanciadors de seguretat cada 2 m i perfils rigiditzadors , per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
(P - 12)

35.99 114.500 4,120.86

7 K7Z15MD0 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 59)

10.16 40.000 406.40

TOTAL Capítol 01.05 21,892.20

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 06 PAVIMENTS

1 E9DD1C1D m2 Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat antilliscant, grup
BIb/BIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt,
d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 13)

30.07 74.500 2,240.22

2 E9P20198K59J m2 Paviment de PVC homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN
649 i gruix de 3,2 mm ref. H830 de la serie Antilliscants de GERFLOR ,
col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent
amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions del projecte, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les
vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat. (P - 14)

50.80 40.000 2,032.00

EUR



Ampliació Residència Avis Navàs

PRESSUPOST Data: 21/04/22 Pàg.: 6

TOTAL Capítol 01.06 4,272.22

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 07 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 1G224201 u Instal·lació elèctrica interior per a despatx i vestidors, sense ajudes de
ram de paleta.
Partida d'obra completament acabada inclou connexions a xarxa
existent i totes aquelles accions i materials per deixar la partida d'obra
completament acabada.
(P - 6)

1,086.79 1.000 1,086.79

2 1G224200 u Partida alçad de desplaçament instal.lacions per a despatx i vestidors,
per canvi d'ubicació d'interruptors, accés numèric i termòstat (P - 5)

352.14 1.000 352.14

3 EEM3A112 u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de
diàmetre i 160 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat en conducte (P -
25)

116.36 2.000 232.72

TOTAL Capítol 01.07 1,671.65

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 08 INSTAL·LACIONS LAMPISTERIA i SANEJAMENT

1 1J414001 u Partida alçada de la reforma de la instal.lació de lampisteria i
sanejament sense ajudes de ram de paleta. Interior 2 banys que
inclouen vàter amb fluxor, lavabo i dutxa.
Partida d'obra completament acabada inclou connexions a xarxes
existents i totes aquelles accions i materials per deixar la partida
d'obra completament acabada. (P - 7)

834.99 1.000 834.99

TOTAL Capítol 01.08 834.99

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 09 INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ

1 EE36R5D1 u Radiador d'alumini de 25 elements amb 1 columna, de 750 mm
d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i
amb suport per a anar encastat, sense valvuleria.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 20)

338.18 9.000 3,043.62

2 EE39X583 u Radiador tovalloler de tub d'acer inoxidable, amb 3 espais de 300 a
600 mm d'amplària i de 900 a 1300 mm d'alçària, segons UNE-EN
442-1, mural, col·locat (P - 21)

539.31 2.000 1,078.62

3 EEZ52210 u Partida alçada de desplaçament de radiadors en vestidors i despatxos
utilitzant el mateix mètode de canondades de calefacció. (20m de
desplaçametn totals)
Inclou tots el medis , materials i humans per deixar la partida d'obra
completament acabada i en funcionament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 26)

422.65 1.000 422.65

4 EEZ52220 u Partida alçada de connexió dels nous radiadors de despatxos, vestidor
i banys a la xarxa existent de calefacció.
Inclou tots els medis, materials i hums, per deixar la partida d'obra
completament acabada i en funcionament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 27)

390.53 1.000 390.53

EUR
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5 EEGA17F9 u Partida alçada de reubicació d'unitat interioor de bomba de calor
existent en Sala d'expansió directa amb condensació per aire de
tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, de 4,9 a 5,6 kW de
potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de
2,20 a 2,40, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor
hermètic rotatiu i fluid frigorífic R32, col·locada.
Inclou tots el medis materials i humas per deixar la partida
completament acabada i en funciomanet inclòs recàrgues de fluid
inclosos, per deixar la partida en funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 22)

220.92 2.000 441.84

6 EEGA17FA u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire
de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior
amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4,9
a 5,6 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de
EER de 2,20 a 2,40, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1
compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R32, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 23)

1,605.93 2.000 3,211.86

7 EEGC31C9 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire
de tipus cassette, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior
amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4
vies de sortida d'aire, de 10,5 a 12,5 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de
230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R32,
col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 24)

4,019.96 1.000 4,019.96

TOTAL Capítol 01.09 12,609.08

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 10 INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT

1 EH1L1141JJQB u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de
potència de la llumenera, amb ref. 70130033-583 de la serie Downlight
superfície 701 de SIMON font d'alimentació, muntada superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i
col·locació de la làmpada. (P - 28)

264.23 12.000 3,170.76

2 KH2LRJAD u Llum decratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil
de 25000 h, forma circular, 24 W de potència, òptica d'alumini
especular amb UGR=22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, equip elèctric
no regulable, d'aïllament classe I , cos alumini, amb grau de protecció
IP 44, col·locat encastat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i
col·locació de la làmpada. (P - 63)

113.60 6.000 681.60

3 EH61R269 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe
II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la làmpada, el
cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas. (P - 29)

76.51 12.000 918.12

TOTAL Capítol 01.10 4,770.48

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 11 INSTAL.LACIONS CONTRAINCENDIS

EUR
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1 EM112A10 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica,
segons norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7, amb base d'encastar,
encastat.
inclou medis materials i humans de connexió fins la xarxa existent ,
acabat i en funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 39)

229.88 3.000 689.64

2 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 40)

57.01 2.000 114.02

TOTAL Capítol 01.11 803.66

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 12 SEGURETAT I SALUT

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
44)

20.36 50.000 1,018.00

TOTAL Capítol 01.12 1,018.00

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 13 VARIS

1 EY011312 m Ajudes de ram de paleta a totes i cada una de les intal.lacions i altres
partides d'obra (P - 42)

1,121.54 1.000 1,121.54

2 EY021311 u Partida de previsió d'imprevistos atesa la preexitència i intervenció en
edificació
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de
la DT, validada abans de la seva execució per DT i responsable
tècnics Ajuntament (P - 43)

1,438.86 1.000 1,438.86

3 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm,
capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies
exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques (P - 36)

62.25 2.000 124.50

4 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290
x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 37)

133.28 2.000 266.56

5 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària
i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 38)

256.44 4.000 1,025.76

6 EJ22Y920 u Dutxa de telèfon d'aspersió regulable, roscada a tub flexible, sintètica,
preu alt.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 33)

50.79 2.000 101.58

7 EJ22612A u Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a
dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de
1/2´´ i sortida de 1/2´´.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 32)

109.94 2.000 219.88

8 EJ14B11P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 31)

177.32 2.000 354.64

EUR
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9 EJ248123 u Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i
tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada
de 3/4´´.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 35)

110.84 2.000 221.68

10 EJ13B71B u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53
a 75 cm, de color blanc i preu alt, encastat a taulell.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 30)

139.68 2.000 279.36

11 EJ23512G u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues
entrades de maniguets.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 34)

108.98 2.000 217.96

12 EQ5AU010 m Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de
fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells
bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols (P - 41)

92.36 2.400 221.66

13 EAVT136C m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC d'1,5 a 2 m
d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema d'accionament amb cadeneta i
guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 19)

86.92 2.688 233.64

TOTAL Capítol 01.13 5,827.62

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 74,794.24

13 % despeses generals SOBRE 74,794.24........................................................................ 9,723.25

6 % benefici industrial SOBRE 74,794.24............................................................................ 4,487.65

Subtotal 89,005.14

21 % IVA SOBRE 89,005.14................................................................................................. 18,691.08

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 107,696.22

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT SET MIL SIS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS )



Capítol
 
Nivell:

Data: 25/4/2022

GRÀFIC % PRESSUPOST PER CAPITOLS

Total 74,794.24 €

Capítols
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Ampliació Residència Avis Navàs

RESUM DE PRESSUPOST Data: 21/04/22 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ENDERROCS 7,975.85

Capítol 01.02  IMPERMEABILITZACIONS 172.78

Capítol 01.03  DIVISIONS INTERIORS 1,116.44

Capítol 01.04  FUSTERIA 11,829.27

Capítol 01.05  REVESTIMENTS INTERIORS 21,892.20

Capítol 01.06  PAVIMENTS 4,272.22

Capítol 01.07  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 1,671.65

Capítol 01.08  INSTAL·LACIONS LAMPISTERIA i SANEJAMENT 834.99

Capítol 01.09  INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ 12,609.08

Capítol 01.10  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT 4,770.48

Capítol 01.11  INSTAL.LACIONS CONTRAINCENDIS 803.66

Capítol 01.12  SEGURETAT I SALUT 1,018.00

Capítol 01.13  VARIS 5,827.62

Obra 01 Pressupost 1 74,794.24

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
74,794.24

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 1 74,794.24

74,794.24

EUR
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ACTUALITZACIÓ DE PREUS  DE: 

-PROJECTE BÀSIC I EXECUCIÓ D’AMPLIACIÓ RESIDENCIA AVIS, INCORPORACIÓ ASCENSOR I 

BANYS ADAPTATS 

-PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ REFORMA INTERIOR DE DESPATXOS I VESTIDORS A LA 

RESIDÈNCIA D'AVIS 

-PRESTACIONS ADDICIONALS 

 

ADREÇA: CARRER CASTELLADRAL S/N 

  08670 NAVÀS 

CLIENT:  AJUNTAMENT DE NAVÀS 

 

XAVIER PONS CAMPS, ARQUITECTE 

REF. 18-761 
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ACTUALITZACIÓ DE PREUS  –AJUNTAMENT DE NAVÀS ABRIL 2022 

 

1. DADES GENERALS 

 
 

1.1 OBJECTE: ACTUALITZACIÓ DE PREUS  DE: 
-PROJECTE BÀSIC I EXECUCIÓ D’AMPLIACIÓ RESIDENCIA AVIS, 
INCORPORACIÓ ASCENSOR I BANYS ADAPTATS 
-PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ REFORMA INTERIOR DE DESPATXOS I 
VESTIDORS A LA RESIDÈNCIA D'AVIS 
-PRESTACIONS ADDICIONALS 
 

  
Emplaçament: Carrer Castelladral S/N 
Municipi: 08670 Navàs, comarca del Bages 
Referència Cadastral: 6493002DG0369S0001RQ 

 
1.2  INTERVINENTS : 
 

Promotor: Nom: AJUNTAMENT DE NAVÀS 
CIF:  P0814000F 
Adreça: PLAÇA AJUNTAMENT 8 
Telèfon: 938390022 

Arquitecte: Xavier Pons Camps 
Nº col·legiat: 24896/7 
CIF:B63628465 
Adreça: Plaça de l’Ajuntament, 12 1er 1a – 08670 Navàs 
Telèfon: 938204529 

 
El/s Promotor/s L’Arquitecte  
  

   

AJUNTAMENT DE NAVÀS XAVIER PONS CAMPS, ARQUITECTE 
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2. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DE PREUS 

 
Primer- Actualment  cada vegada amb més freqüència, la modificació a l’alça dels preus de la construcció fa que 
sigui necessari una actualització dels mateixos .Des de l’inici  la pandèmia  s'han incrementat de manera molt 
notable, i completament imprevisible, els preus de determinats materials (que solen ser utilitzats en gran part dels 
contractes d'obra). Aquesta situació ha estat recollida als mitjans de comunicació i sectors afectats, tal com es va 
posar de manifest en les declaracions de SEOPAN (recollides el 21 de juny de 2021 per Europa Press ) on es van 
posar de manifest aquestes elevacions de preus i la seva repercussió als contractes públics.  
 
Segon- L'increment desorbitat, imprevisible i inesperat del preu de les matèries primeres  necessàries per a la construcció 
s'ha evidenciat a partir de primers de l'any 2021 i s’ha accentuat al 2022 ,  els operadors del sector de la construcció 
( administració, contractistes, industrials, fabricants, proveïdors, etc ) han pres consciència de l'assumpte, una vegada 
que s'ha comprovat que no es tractava d'una fluctuació puntual del preu, sinó una tendència alcista, contínua, progressiva 
i persistent, amb variacions de prop del 100% sobre els preus mitjans de l'any 2020. Aquests increments se sumen a 
l'experimentat per altres consums com el gas, que puja un 450% respecte del 2020 i el preu de l'electricitat a Espanya i 
al conjunt d'Europa, amb una forta repercussió a les cadenes de producció, transport, i distribució: 
-Segons dades de desembre de la Cámara de Comercio España facilitades per la Cambra de Contractistes d’Obres de 
Catalunya (CCOC), des de gener de 2020 el preu de l’acer corrugat  ha pujat un 80 per cent. I segons dades 
d’Investing.com, el preu del coure ha augmentat un 70 per cent i el de l’alumini un 63 per cent. Percentatges que ara , en 
data abril 2022 s’han vist sobrepassats en escreix 
-Des de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), els materials més afectats per les alces són els de 
l’acer, el coure, l’alumini, la fusta, el betum i els derivats del plàstic.. 
 

 
 
-Pel que fa al ciment, el principal desencadenant de l’alça de preus ha estat, sens dubte, l’augment de les tarifes de 
l’energia, un factor clau en el cost de producció d’aquesta primera matèria i que, segons ens expliquen des de Ciment 
Català (Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya). 
-Cal tenir en compte, en aquest escenari, que amb les darreres crisis han anat desapareixent alguns subministradors 
petits, de forma que l’oferta queda en mans de cada cop menys proveïdors, els quals, òbviament, guanyen força 
negociadora. I hi ha productes, com el ferro, on es mantenen ofertes durant 24 hores, o uns pocs dies, i les condicions 
ja alerten que les tarifes variaran en funció de l’evolució internacional del mercat. 
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ACTUALITZACIÓ DE PREUS  –AJUNTAMENT DE NAVÀS ABRIL 2022 

 

 
 
Tercer -els increments de preus van acompanyats d’una manca de subministrament que afecta els terminis d’execució. 
Així, aquesta crisi afecta tant al cost de les obres com als terminis d’execució, els augments de preus han sigut 
imprevisibles, incontrolables i desequilibren els projectes ja redactats 
Aquest projectes es van redactar  en base a una situació de preus que ara no és vigents en el sentit que ens trobem en 
un clar desajust  entre les condicions econòmiques ara existents i aquelles que eren aplicables en el moment de redacció 
i aprovació dels projectes objecte d’aquest expedient.   
És per aquest motiu que es proposa una actualització de preus del projecte , la variació esdevinguda durant el procés de 
licitació abans de la subscripció de qualsevol contracte.  l'actualització té per objecte una adequació completa dels preus 
a la realitat ( l'art. 102.3 de la LCSP): 
Els òrgans de contractació tindran cura que el preu sigui adequat per a l'efectiu compliment del contracte mitjançant la 
correcta estimació del seu import, atenent el preu general de mercat, en el moment de fixar el pressupost base de licitació 
i l'aplicació, si escau, de les normes sobre ofertes amb valors anormals o desproporcionats . 
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ACTUALITZACIÓ DE PREUS  –AJUNTAMENT DE NAVÀS ABRIL 2022 

 

3. RELACIÓ DE PROJECTES I PRESSUPOSTOS SEGONS PROJECTES APROVATS 

 

PROJECTE AMPLIACIÓ RESIDÈNCIA AVIS NAVÀS, INCORPORA- 

  CIÓ ASCENSOR I BANYS ADAPTATS 

PEM  158073.06 

13%   DG  20549.50 

6%      BI  9484.38 

   

Subtotal  188106.94 

21%  IVA  39502.46 

PEC  227609.40 

   

   

PROJECTE REFORMA INTERIOR DESPATXOS I VESTIDORS A  

  LA RESIDÈNCIA D'AVIS 

PEM  60898.68 

13%   DG  7916.83 

6%      BI  3653.92 

   

Subtotal  72469.43 

21%  IVA  15218.58 

PEC  87688.01 

   

   

PROJECTE   PRESTACIONS ADDICIONALS 

   

PEM  23889.56 

13%   DG  3105.64 

6%      BI  1433.37 

   

Subtotal  28428.57 

21%  IVA  5970.00 

PEC  34398.57 
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4. RELACIÓ DE PROJECTES I PRESSUPOSTOS ACTUALITZATS 

 
PROJECTE  AMPLIACIÓ RESIDÈNCIA AVIS NAVÀS, INCORPORA‐ 
   CIÓ ASCENSOR I BANYS ADAPTATS 
PEM    213498.27 
13%   DG    27754.78 
6%      BI    12809.90 

    
Subtotal    254062.95 
21%  IVA    53353.22 
PEC    307416.17 

    
   
PROJECTE  REFORMA INTERIOR DESPATXOS I VESTIDORS A  
   LA RESIDÈNCIA D'AVIS 
PEM    74794.24 
13%   DG    9723.25 
6%      BI    4487.65 

    
Subtotal    89005.14 
21%  IVA    18691.08 
PEC  107696.22 

   
PROJECTE     PRESTACIONS ADDICIONALS 

    
PEM    30200.02 
13%   DG    3926.00 
6%      BI    1812.00 

    
Subtotal    35938.02 
21%  IVA    7546.98 
PEC    43485.00 

 
 
 
El/s Promotor/s L’Arquitecte  
  

   

AJUNTAMENT DE NAVÀS XAVIER PONS CAMPS, ARQUITECTE 
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5. RESUM DE PRESSUPOST, PRESSUPOST, AMIDAMENTS, QUADRE DE PREUS I, QUADRE DE PREUS II. 
PROJECTE BÀSIC I EXECUCIÓ D’AMPLIACIÓ RESIDENCIA AVIS, INCORPORACIÓ ASCENSOR I BANYS 
ADAPTATS 

 
 
 
 
  



Ampliació Residència Avis Navàs

RESUM DE PRESSUPOST Data: 21/04/22 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ENDERROCS 7,422.03

Capítol 01.02  MOVIMENTS DE TERRES 5,887.83

Capítol 01.03  FONAMENTS I ESTRUCTURES 26,831.47

Capítol 01.04  SOLERA 13,749.91

Capítol 01.05  IMPERMEABILITZACIONS I COBERTES 11,234.26

Capítol 01.06  AÏLLAMENTS 1,087.49

Capítol 01.07  TANCAMENTS 25,558.13

Capítol 01.08  DIVISIONS INTERIORS 1,308.45

Capítol 01.09  FUSTERIA EXTERIOR 20,142.41

Capítol 01.10  FUSTERIA INTERIOR 1,204.20

Capítol 01.11  REVESTIMENTS EXTERIORS 11,846.23

Capítol 01.12  REVESTIMENTS INTERIORS 12,983.98

Capítol 01.13  PAVIMENTS 11,955.68

Capítol 01.14  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 1,857.21

Capítol 01.15  INSTAL·LACIONS LAMPISTERIA i SANEJAMENT 2,269.17

Capítol 01.16  INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ 8,823.52

Capítol 01.17  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT 4,511.48

Capítol 01.18  INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT: ASCENSOR 33,015.96

Capítol 01.20  INSTAL.LACIONS CONTRAINCENDIS 229.88

Capítol 01.21  SEGUERAT I SALUT 1,018.00

Capítol 01.22  JARDINERA I CONDICIONAMENT EXTERIOR 2,744.53

Capítol 01.23  VARIS 7,816.45

Obra 01 Pressupost 1 213,498.27

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
213,498.27

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 1 213,498.27

213,498.27

EUR



Ampliació Residència Avis Navàs

PRESSUPOST Data: 21/04/22 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 01 ENDERROCS

1 E21R12A0 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant
la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la
DF (P - 29)

126.19 1.000 126.19

2 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 128)

20.94 33.865 709.13

3 K2183971 m Arrencada d'escopidor ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la
DT. (P - 130)

4.08 6.800 27.74

4 K2183A71 m Arrencada de coronament ceràmic o de pedra, de fins 30 cm
d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la
DT. (P - 131)

5.11 11.900 60.81

5 K2183741 m2 Arrencada d'aplacat de pedra artificail en parament vertical, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb
les indicacions de la DT. (P - 129)

11.66 11.900 138.75

6 K218D6A0 m2 Desmuntatge d'aplacat de pedra en parament, amb mitjans manuals,
neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb
les indicacions de la DT. (P - 133)

22.89 10.000 228.90

7 K218A210 m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 132)

8.99 41.000 368.59

8 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat
segons les especificacions de la DT. (P - 139)

6.13 9.520 58.36

9 K21A2011 u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat
segons les especificacions de la DT. (P - 140)

12.25 23.240 284.69

10 K21E3011 u Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat
segons les especificacions de la DT. (P - 143)

18.79 2.000 37.58

11 K21EA011 m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons
les especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat
segons les especificacions de la DT. (P - 144)

9.41 15.000 141.15

12 K21EF011 u Arrencada d'unitat exterior i suports de sistema d'aire condicionat, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat
segons les especificacions de la DT. (P - 145)

94.70 1.000 94.70

EUR



Ampliació Residència Avis Navàs

PRESSUPOST Data: 21/04/22 Pàg.: 2

13 K21EG011 u Arrencada d'unitat interior i suports de sistema d'aire condicionat tipus
consola, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat
segons les especificacions de la DT. (P - 146)

85.31 1.000 85.31

14 K21FU100 m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids,
de 1/2'' o 15 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i
amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 147)

2.32 5.000 11.60

15 K21FU110 m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids,
de 1'' o 25 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i
amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 148)

2.78 5.000 13.90

16 K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica
superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons
les especificacions de la DT.Unitat d'element realment desmuntat,
inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons
les especificacions de la DT. (P - 149)

0.94 5.000 4.70

17 K21H1011 u Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT. (P - 150)

2.82 8.000 22.56

18 K21C201A m2 Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó,
amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 141)

6.46 6.000 38.76

19 K21E1D11 u Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada
unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT. (P - 142)

287.66 1.000 287.66

20 K219KFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada
segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada
expressament per la DF. (P - 138)

15.97 53.000 846.41

21 K2194721 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 136)

8.18 21.500 175.87

22 K219CC11 m2 Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 137)

7.86 81.720 642.32

23 K2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT. (P - 134)

7.19 43.000 309.17

24 42152221 m2 Enderroc de coberta invertida formada per capa de formigó lleuger de
15 cm d'alçària mitjana, làmina impermeabilitzant i aïllament tèrmic
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb
les indicacions de la DT. (P - 27)

27.30 8.000 218.40

25 K2131121 m3 Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a
diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els

94.69 1.000 94.69

EUR
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aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. (P - 126)

26 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.Inclou enderroc
paviment de panot
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT. (P - 135)

120.86 17.032 2,058.49

27 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.Inclou enderroc
materrial en càmera aire.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 127)

9.91 33.865 335.60

TOTAL Capítol 01.01 7,422.03

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 02 MOVIMENTS DE TERRES

1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada
segons les especificacions de la DT.No inclou la tala d'arbres. (P - 30)

1.91 293.000 559.63

2 E221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la
DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P - 31)

3.64 89.600 326.14

3 E222192A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de
resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre
camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la
DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P - 32)

25.36 58.702 1,488.68

4 E222B838 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la
vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la
DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense

43.59 1.440 62.77

EUR
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l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P - 34)

5 E2255H70 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica,
en tongades de 25 cm com a màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de
residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de
terres. (P - 35)

45.07 4.400 198.31

6 E225T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del
95% del PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 37)

1.40 293.000 410.20

7 E2R4503A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut
de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es
considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric
excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25% (P - 38)

9.30 197.106 1,833.09

8 E2R6423A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es
considera un increment per esponjament d'un 35%. (P - 39)

12.40 68.154 845.11

9 E2225212 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals i amb les
terres a contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la
DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P - 33)

49.87 2.400 119.69

10 E2255P70 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en
tongades de 25 cm com a màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de
residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de
terres. (P - 36)

18.42 2.400 44.21

EUR
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TOTAL Capítol 01.02 5,887.83

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 03 FONAMENTS I ESTRUCTURES

1 1452245H m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó una cara vista vist amb
una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 60 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions
de la DT. (P - 4)

477.99 5.544 2,649.98

2 14531A6G m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una
quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
150 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions
de la DT. (P - 5)

552.56 2.610 1,442.18

3 1458116G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6
m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions
de la DT. (P - 6)

645.86 1.960 1,265.89

4 145A26HB m2 Sostre nervat unidireccional de 22+4 cm, amb cassetons de morter de
ciment amb una quantia de 0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m,
amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades, armadura en malles electrosoldades 15x30 cm, 6i 6 mm
de D, i una quantia 0,085 m3 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb
cubilot. INCLOU ANCORATGE AMB ESTRUCTURA EXISTENT PER
MITJÀ DE D 12 C 35 CM EN TOT EL PERÍMETRE DE L'ENCONTRE
AMB EDIFICI EXISTENT
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat
segons les especificacione de la DT.Aquest criteri inclou els
apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist,
com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i
condicionament dels elements utilitzats.La superfície corresponent a
forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els
criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari
per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100%
del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. (P - 7)

85.06 35.000 2,977.10

5 145C1862 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler
de fusta de pi, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 15 kg/m2.
NCLOU ANCORATGE AMB ESTRUCTURA EXISTENT PER MITJÀ
DE D 12 C 35 CM EN TOT EL PERÍMETRE DE L'ENCONTRE AMB
EDIFICI EXISTENT
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat
segons les especificacione de la DT.Aquest criteri inclou els
apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist,
com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i
condicionament dels elements utilitzats.La superfície corresponent a
forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els
criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari
per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100%

147.07 36.400 5,353.35

EUR
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del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. (P - 8)

6 E3Z152P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes
de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades,
abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 40)

8.14 5.694 46.35

7 E4417315 kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls. (P - 41)

2.59 1,094.500 2,834.76

8 E442F03D kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a elements d'ancoratge
formats per peça composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie
rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls. (P - 42)

2.74 400.000 1,096.00

9 E44Z7A25 kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb
soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls. (P - 44)

3.87 210.704 815.42

10 K894ACK0 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes
d'imprimació ignífuga i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les
especificacions de la DT.Cal considerar el desenvolupament del
perímetre. (P - 152)

15.10 25.200 380.52

11 135C57B2 m3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses de
fonaments, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 10 mm, abocat amb bomba, armat amb 70 kg/m3
d'armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 i encofrat no vist
amb una quantia de 0,2 m2/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció
executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.No inclou
cap operació de moviment de terres. (P - 3)

333.33 3.240 1,079.99

12 13512C51 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba, armat
amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i
encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció
executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.No inclou
cap operació de moviment de terres. (P - 1)

241.72 20.970 5,068.87

13 13522B83 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins
a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba,
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
50 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, no vist.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció

436.39 4.173 1,821.06

EUR
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executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.No inclou
cap operació de moviment de terres. (P - 2)

TOTAL Capítol 01.03 26,831.47

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 04 SOLERA

1 193513B4 m2 Solera de formigó HA-20/P/20/ I armada , de 15 cm de gruix, capa
drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa
anticapilaritat DANOPREN H 25 PLUS, capa de morter de neteja 5 cm,
imprimació bituminosa CURIDAN amb banda de reforç E30 PELAST ,
làmina impermeabilitzana POLYDSAN 48 P capa filtrant amb geotèxtil
de polipropilè. C2+D1 segons CTE/DB-HS., capa separadora geotèxtil
DANOFELT PY 200 aïllament tèrmic DANOPREN CJ Geotèxtil
DANOFELT PY 200
Criteri d'amidament: m2 de superfície amid PLUS ada segons les
especificacions de la DT.L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.No són d'abonament els sobreescreixos laterals ni els
necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.
(P - 18)

85.85 95.000 8,155.75

2 193527B4 m2 Placa de formigó hidròfug HA-25/P/20/ I, de 15 cm de gruix, armada
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x15
cm i 6 mm de D, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm
de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge
de caixa de paviment del PN. C1+C2+D1 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.No són d'abonament els sobreescreixos laterals ni els
necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.
(P - 19)

35.86 156.000 5,594.16

TOTAL Capítol 01.04 13,749.91

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 05 IMPERMEABILITZACIONS I COBERTES

1 15123ACH m2 Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular,
capa separadora, impermeabilització amb imprimació CURIDAN amb
una dues menbranes GLASDAN 30 PELAST , ESTERDAN 40 P
ELAST geptèxtil DANOFELT PY 200 aïllament tèrmic DANOFELT PY
200 (3plaques de 40MM) capa separadora DANOFELT PY 200 i
acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%No inclou la realització
d'elements especials com ara els minvells, els aiguafons, etc. (P - 9)

96.64 60.000 5,798.40

2 151Z1099 m Junt de dilatació de la formació de pendents amb formigó, amb planxa
de poliestirè expandit i reforç de membrana amb làmina bituminosa
LBM (SBS)-40-FV+FP, per a coberta no transitable.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada
segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada
expressament per la DF. (P - 10)

18.27 9.600 175.39

3 151Z6UF9 m Minvell amb reforç de membrana bituminosa LBM (SBS)-50/G-FP
encastada al parament i formació de junt de poliestirè expandit, per a
coberta no transitable.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada

57.82 26.700 1,543.79

EUR
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segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada
expressament per la DF. (P - 12)

4 151Z50AK m Junt de dilatació estructural, a l'esquena d'ase, amb planxa de
poliestirè expandit, reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè
expandit, reforç de membrana amb làmina bituminosa LBM
(SBS)-40-FV+FP i segellat amb massilla de silicona, per a coberta no
transitable.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada
segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada
expressament per la DF. (P - 11)

56.63 9.000 509.67

5 1D5A2160 m Drenatge exterior de mur de contenció d'alçària <= 3 m, de formigó de
10 cm de gruix, per a recolzament de tub de PVC per a drenatges
ranurat de diàmetre 160 mm, impermeabilització amb barrera de
vapor/estanqueïtat d'una làmina bituminosa autoadherida
LBA(SBS)-20-FV , capa drenant de làmina de polietilè amb nòduls,
capa filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa amb graves per a
drenatge, i càrrega de terres. D1+D3 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat, amidat segons
les especificacions de la DT. (P - 21)

120.56 15.500 1,868.68

6 E721B327 m2 Membrana per a impermeabilització de especial per banys i zones
humides tipus water stop de Ferroland adherida amb doble capa de
ciment cola flexible tipus C2
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%En aquest criteri de deducció
de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els
paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal,
materials diferents d'aquells que normalment conformen la
unitatAquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a
retalls i cavalcaments. (P - 53)

16.61 23.600 392.00

7 E5ZH88VD u Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de diàmetre 200 mm i bastiment
amb perfil L de 20x20 mm, col·locada amb morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra
d'acord amb les especificacions de la DT. (P - 47)

80.06 2.000 160.12

8 E5ZH5H77 u Bonera sifònica d'ABS de diàmetre 80 mm amb tapa antigrava
metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 46)

36.61 2.000 73.22

9 E5ZZPTJ0 u Tub per a ventilació, de PVC, de 20 cm de llargària, de 160 mm de
diàmetre, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 48)

5.14 10.000 51.40

10 ED5H6A95 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i
de 130 a 160 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer
inoxidable entramada classe B125, segons norma UNE-EN 1433,
fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb
solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 87)

196.27 1.000 196.27

11 E545UA50 m2 Coberta acústica amb panell nervat de 50 mm de gruix, de dues
planxes d'acer prelacades de 0,6 mm de gruix, la inferior perforada,
aïlament de fibra mineral d'alta densitat de 100 kg/m3 i una
conductivitat tèrmica de 0,04 W/mK, amb un pes aproximat de 14,5
kg/m2, de 5 greques amb una separació de 250 mm, col·locada amb
fixacions mecàniques (P - 45)

35.51 13.104 465.32

TOTAL Capítol 01.05 11,234.26

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 06 AÏLLAMENTS

EUR
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1 17CD4412 m2 Aïllament exterior amb placa rígida de llana de roca, de densitat 66 a
85 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036
W/mK, resistència tèrmica >=1,111 m2.K/W i revestiment de vel negre
col·locades amb adhesiu acrílic barrejat amb ciment pòrtland i amb
fixacions mecàniques, revestit exteriorment amb morter monocapa de
calç amb acabat raspat, de 10 mm de gruix, amb malla de fibra de
vidre revestida de PVC de 4x4 mm i un pes mínim de 180 g/m2, amb
part proporcional d'angulars per a protecció d'arestes d'alumini de 5
mm de gruix i 25 mm de desenvolupament, no inclou la preparació del
suport. B2+ R3 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada
segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 17)

103.57 10.500 1,087.49

TOTAL Capítol 01.06 1,087.49

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 07 TANCAMENTS

1 1612GEAC m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls
travats amb connector de fil d'acer inoxidable, full exterior de paret de
passant de 14 cm de gruix de maó calat de 290x140x50 mm, col·locat
amb morter elaborat a l'obra, cambra d'aire de 2 cm de gruix, aïllament
amb planxes de poliestirè expandit EPS, de tensió a la compressió 60
kPa, de 20 mm de gruix i full interior format per paret estructural de 14
cm de gruix de maó calat 290x140x100 mm, en tram central.
C1+J1+B2/B3 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció del volum corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els
treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. (P - 16)

148.34 90.300 13,395.10

2 EEK13QB8 u Reixeta ventilació , d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat RAL 7022, de 1025x200 mm, d'aletes separades 8 mm, de
secció recta , amb comporta de regulació de cabal tipus corredissa i
fixada al bastiment.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 97)

134.74 2.000 269.48

3 E612854L m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm color
especial, d'una cara vista, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment
CEM II.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina

56.47 20.905 1,180.51

EUR
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de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els
treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. (P - 50)

4 16129129 m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls, full
principal exterior de paret recolzada de 14 cm de gruix de maó calat
de 290x140x50 mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra,
revestiment intermedi de la cara interior del full principal amb
arrebossat W1, aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de
tensió a la compressió 30 kPa, de 40 mm de gruix i full interior format
per paredó amb morter elaborat a l'obra de 10 cm de gruix de totxana
de 290x140x100 mm, en tram central. C1+J1+N1+B1 segons
CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció del volum corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els
treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. (P - 14)

94.74 32.000 3,031.68

5 1612A352 m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica per a revestir de dos fulls, full
principal exterior de paret recolzada de 14 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra, cambra
d'aire, aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de tensió a la
compressió 50 kPa, de 50 mm de gruix i full interior format per envà
col.locat amb morter elaborat a l'obra o guix de 4 cm de gruix de maó
foradat senzill de 290x140x40 mm, en tram central. C1+J1+B2/B3
segons CTE/DB-HS.
INCLOU PP DE TOTES LES PECES I ACCESSORIS PER
SUBJECCIÓ FAÇANA A ESTRUCTURA , LLINDES , ETC PER
DEIXAR LA APRTIDA D'OBRA COMPLETAMENT ACABADA
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció del volum corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els
treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. (P - 15)

76.80 16.800 1,290.24

6 E7C2S332 m2 Aïllament tèrmic de caixa de persiana enrotllable, amb planxa de
poliestirè extruït (XPS) col·locades amb adhesiu de formulació
específica.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 54)

6.52 26.900 175.39

7 E6Z1374V m Caixa per a persiana enrotllable en paret de 28 cm, de ceràmica
armada per a revestir, de 34x25 cm i de més de 3 i fins a 4 m de

27.10 15.100 409.21

EUR
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llargària, per a un accionament a través de motor, cinta o torn,
col·locada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 52)

8 E4476125 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa,així com muntanst verticals i horitzonals tubulasrs
40x40x1.5 mm, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Inclou pintura d'acabat de color  idèntic al monoc
INCLOU PP DE TACS QUÍMICS I ALTRES MEDIS DE SUBJECCIÓ
DE L'ESTRCUTURA SECUNDÀRIA(SUPORT FAÇANA) A
L'ESTRCUTURA PRINCIPAL.)
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls. (P - 43)

3.35 755.640 2,531.39

9 E8K3DC4K m Escopidor de 28 a 29 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de
ciment blanc, rentada amb àcid, amb trencaaigües a un cantell,
col·locada amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 69)

37.26 27.600 1,028.38

10 E612TRAV m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els
treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. (P - 51)

22.76 7.500 170.70

11 E612413V m2 Paret de tancament SUSPESA, exterior formada per les següents
capes descrites des de l'exterior :
acabat amb sistema SATE,(morter monocapa(no inclòs) morter
aglomerant ,malla de fibrea de vidre, morter aglomerat,plaxa aïllament
poliestirè expandit 40mm,morter adhesiu, placa Aquaplanel de Kanuf o
similar, aïllament de llana de roca 60mm, planta A de Knauf càmara
aite. aïllamenbt de llana de Roca 60mm i planxa Kanuf A.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els
treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. (P - 49)

132.57 15.660 2,076.05

EUR
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TOTAL Capítol 01.07 25,558.13

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 08 DIVISIONS INTERIORS

1 16122A31 m2 Envà d'obra de fàbrica ceràmica formada per un full de gruix 100 mm
de peça ceràmica de gran format de 700x500x100 mm col·locada amb
adhesiu a base de guix per a unió de peces ceràmiques,
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció del volum corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els
treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. (P - 13)

19.14 5.600 107.18

2 E612TRAV m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els
treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. (P - 51)

22.76 52.780 1,201.27

TOTAL Capítol 01.08 1,308.45

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 09 FUSTERIA EXTERIOR

1 KAF12B9DK98 u Finestra d'alumini F1 lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 160x160
cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de
persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la
DT. (P - 157)

841.93 4.000 3,367.72

2 KAF12F9MK98 u Finestra d'alumini F2 lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 230x160

1,235.13 3.000 3,705.39

EUR
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cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de
persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la
DT. (P - 158)

3 EAF1477DK98Qu Finestra F4 d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 90x160
cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de
persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la
DT. (P - 75)

496.46 2.000 992.92

4 EAF1457DK98Qu Finestra d'alumini F5 lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 80x160
cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de
persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la
DT. (P - 74)

423.59 7.000 2,965.13

5 EAF5E9ADK98 u Balconera d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents i un fix, per a un buit d'obra aproximat de
250x240 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de
persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la
DT. (P - 79)

1,808.93 1.000 1,808.93

6 EAF5CR7CK98 u Fulla fixa d'alumini lacat RAL 7022 , col·locada sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra aproximat de 190x240 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la
DT. (P - 78)

848.05 1.000 848.05

7 EAF5CNAC000 u Fulla fixa ref. FSFX-FIX-2 de la serie SAPHIR FX de TECHNAL
d'alumini lacat RAL 7022 , col·locada sobre bastiment de base, per a
un buit d'obra aproximat de 90x240 cm, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. Altres articles: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà
de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la
DT. (P - 76)

406.18 2.000 812.36

8 EAF5CNACK98 u Fulla fixa d'alumini lacat RAL 7022, col·locada sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la
DT. (P - 77)

542.67 4.000 2,170.68

EUR
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9 EC17AB44 m2 Vidre aïllant d'una lluna de baixa emissivitat i una incolora, de 4 i 6 mm
de gruix i cambra d'aire de 12 mm, col·locat amb perfils conformats de
neoprè sobre alumini o PVC (P - 82)

38.92 33.680 1,310.83

10 EC1G1121 m2 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de
3+3 amb 1 butiral de color estàndard, cambra d'aire de 6 mm de gruix i
vidre laminar de lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral transparent,
col·locat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.S'han de considerar les respectives
dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple
immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:- Llargària i
amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat (P - 83)

87.31 24.744 2,160.40

TOTAL Capítol 01.09 20,142.41

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 10 FUSTERIA INTERIOR

1 EAQFAL15 u Fulla acabada i caixó metàl.lic per revestir per a porta corredissa
encastada amb una llum de pas de 100x 200 cm, de cares llises,
acabat superficial ambde DM lacat, ferratges de preu mitjà i folrat del
bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la
caixa encastada (P - 80)

602.10 2.000 1,204.20

TOTAL Capítol 01.10 1,204.20

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 11 REVESTIMENTS EXTERIORS

1 E86BADB7 m2 Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini d'1,5 mm de gruix,
acabat anoditzat color especial, tallat a mida, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60
cm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 66)

50.35 18.400 926.44

2 E8J36C7L m Coronament de paret de 33 a 47 cm de gruix, amb pedra artificial de
morter de ciment blanc, rentada amb àcid, amb dos cantells en
escaire, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 68)

81.62 15.700 1,281.43

3 K881M136 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII
W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment sobre
paraments sense revestir i acabat raspat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada
segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com és ara bastiments que s'hagin embrutat.Deducció de la superfície
corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En
cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments. (P - 151)

20.41 67.360 1,374.82

4 E81127E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a

17.41 28.500 496.19

EUR
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obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes,
etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
(P - 57)

5 E898E470 m2 Pintat de parament horitzontal exterior arrebossat, amb pasta plàstica
de picar amb acabat texturat, amb una capa d'imprimació al làtex diluït
i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas
d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 67)

13.78 28.500 392.73

6 E833C35E m2 Aplacat de faixa horitzontal exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb pedra artificial de morter de ciment colorejat beige, rentada amb
àcid, de 2501 a 6400 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment
1:6.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada
segons les especificacions de la DT. (P - 62)

133.42 9.030 1,204.78

7 E833535E m2 Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb pedra artificial de morter de ciment colorejat beige, rentada amb
àcid, de 2501 a 6400 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment
1:6.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada
segons les especificacions de la DT. (P - 61)

94.70 25.800 2,443.26

8 E83CABRE m2 Aplacat de faixa vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra
granítica nacional amb una cara polida i abrillantada, preu mitjà, de 20
mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores
i 1250 cm2, com a màxim, col·locada amb ganxos i morter de ciment
1:6.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada
segons les especificacions de la DT. (P - 63)

169.39 22.000 3,726.58

TOTAL Capítol 01.11 11,846.23

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 12 REVESTIMENTS INTERIORS

1 K898JTA0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica,
amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas
d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.

8.59 427.360 3,671.02

EUR
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Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 153)

2 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas
d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 154)

5.99 345.000 2,066.55

3 E81121E4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat
amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes,
etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
(P - 56)

17.44 53.760 937.57

4 E8122313 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la
norma UNE-EN 13279-1.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas
d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 58)

9.71 145.960 1,417.27

5 E82B142L0004 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a
15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E
(UNE-EN 12004) ref. P01FA711 de la serie Adhesius cimentosos per a
la col·locació estàndard de BASF-CC i rejuntat amb beurada CG2 ref.
P01FJ500 de la serie Morter de rejuntat cimentòs especial universal
de BASF-CC (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb deducció
de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes,
etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments. (P - 59)

28.54 55.680 1,589.11

EUR
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6 E82Z1A10 m Cantonera de PVC de de color estàndard, de 8 mm d'alçària, i amb
forma de quart de cercle tancat, col·locada amb morter adhesiu.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 60)

4.90 33.600 164.64

7 E7Z15MD0 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 55)

8.86 15.400 136.44

8 E841BD82 m2 Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat superficial perforat,
amb cantell rebaixat (E) segons la norma UNE-EN 13964, de 600x 600
mm i 19 mm de gruix , amb classe d'absorció acústica D segons
UNE-EN ISO 11654 , sistema desmuntable amb estructura acer
galvanitzat vista format per perfils principals en forma de T de 24 mm
de base col·locats cada 1,2 m fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m amb perfil secundaris col·locats formant retícula
, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
(P - 64)

24.70 98.200 2,425.54

9 E842L834 m2 Cel ras registrable de plaques de llana de roca compactada, acabat
superficial amb pintura color blanc, amb cantell rebaixat/ranurat, de
600x 600 mm i 18 a 21 mm de gruix classe d'absorció acústica A
segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al
foc A1, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat oculta, formada per
perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base cada 0,6
m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb
perfils distanciadors de seguretat cada 2 m i perfils rigiditzadors , per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
(P - 65)

35.99 16.000 575.84

TOTAL Capítol 01.12 12,983.98

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 13 PAVIMENTS

1 19C14432 m2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu mitjà,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de
sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i
abrillantat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
(P - 20)

50.39 92.400 4,656.04

2 E9E1521J m2 Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:

26.11 55.000 1,436.05

EUR
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- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
(P - 73)

3 K9U21AAD m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat
a truc de maceta amb morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent
a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50%
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100% (P - 156)

10.24 64.000 655.36

4 K9E1121G m2 Paviment de peces de formigó gris de 40x40x2,5 cm, de 10x5
pastilles classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
(P - 155)

32.12 98.000 3,147.76

5 F96511C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 122)

26.20 39.000 1,021.80

6 E9DD1C1D m2 Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat antilliscant, grup
BIb/BIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt,
d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 72)

30.07 15.400 463.08

7 E9B4B3C5000D m2 Paviment interior amb peces de pedra granítica d'importació amb una
cara flamejada, preu mitjà, de 30 mm de gruix i 1251 a 2500 cm2,
col·locades amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) ref. P01FA720 de la
serie Adhesius cimentosos per a la col·locació de pedra natural i
marbre. Sistema CARRA de BASF-CC i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888) ref. P01FJ500 de la serie Morter de rejuntat cimentòs
especial universal de BASF-CC (P - 71)

177.41 2.520 447.07

8 E93AA3C0 m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment
1:8.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 70)

7.14 18.000 128.52

TOTAL Capítol 01.13 11,955.68

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 14 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 1G224201 u Instal·lació elèctrica interior per a la sala i menjador ,i exterior , sense
ajudes de ram de paleta.
Partida d'obra completament acabada inclou connexions a xarxa

1,086.79 1.000 1,086.79

EUR
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existent i totes aquelles accions i materials per deixar la partida d'obra
completament acabada.
(P - 23)

2 1G224200 u Partida alçad de desplaçament instal.lacions en sala,per canvi
d'ubicació d'interruptors sala, accés numèric i termòstat (P - 22)

352.14 1.000 352.14

3 1G22A301 u Partida alçada de reconnexió d'enllumenat extreiors (aplics )
Inclou l'anulació de la línia i aplics existents (2) i formació de la xarxa
ampliada i la reconnexió , no s'inclouen les llumeneres exteriors. Per
deixar la aprtida d'obra completament acabada. (P - 24)

185.56 1.000 185.56

4 EEM3A112 u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de
diàmetre i 160 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat en conducte (P -
98)

116.36 2.000 232.72

TOTAL Capítol 01.14 1,857.21

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 15 INSTAL·LACIONS LAMPISTERIA i SANEJAMENT

1 ED7FQ314 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a
col·locar. (P - 88)

57.17 8.000 457.36

2 ED3F3340 u Pericó prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, amb tapa
cega de PVC reforçada, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la
DT. (P - 86)

29.45 3.000 88.35

3 ED7FR114 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a
col·locar. (P - 89)

46.53 20.000 930.60

4 1J414001 u Partida alçada d'instal.lació de Instal·lació de lampisteria sense ajudes
de ram de paleta. Interior i exterior edifici (P - 25)

417.41 1.000 417.41

5 ED15E871 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a
col·locar. (P - 85)

22.56 5.000 112.80

6 ED111E51 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 84)

17.51 15.000 262.65

TOTAL Capítol 01.15 2,269.17

EUR
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Obra 01 Pressupost 1

Capítol 16 INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ

1 EE36R5D1 u Radiador d'alumini de 25 elements amb 1 columna, de 750 mm
d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i
amb suport per a anar encastat, sense valvuleria.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 90)

338.18 4.000 1,352.72

2 EE39X583 u Radiador tovalloler de tub d'acer inoxidable, amb 3 espais de 300 a
600 mm d'amplària i de 900 a 1300 mm d'alçària, segons UNE-EN
442-1, mural, col·locat (P - 91)

539.31 2.000 1,078.62

3 EEZ52210 u Partida alçada de desplaçament radiador en Sala (5m ) i planta
primera (3m)  utilitzant el mateix mètode de canondades de calefacció.
Inclou tots el medis , materials i humans per deixar la partida d'obra
completament acabada i en funcionament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 99)

154.84 1.000 154.84

4 EEZ52220 u Partida alçada de connexió dels nous radiadors de Sala , menjador i
banys a la xarxa existent de calefacció.
Inclour tots els medis , materials i hums , per deixar la parida d'obra
completament acabada i en funcionament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 100)

390.53 1.000 390.53

5 EEGA17F9 u Partida alçada de reubicació d'unitat interior de bomba de calor
existent en Sala, d'expansió directa amb condensació per aire de tipus
mural, unitat exterior amb ventiladors axials, de 4,9 a 5,6 kW de
potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de
2,20 a 2,40, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor
hermètic rotatiu i fluid frigorífic R32, col·locada.
Inclou tots el medis materials i humas per deixar la partida
completament acabada i en funciomanet inclòs recàrgues de fluid
inclosos, per deixar la partida en funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 94)

220.92 1.000 220.92

6 EEGA17FA u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire
de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior
amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4,9
a 5,6 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de
EER de 2,20 a 2,40, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1
compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R32, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 95)

1,605.93 1.000 1,605.93

7 EEGC31C9 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire
de tipus cassette, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior
amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4
vies de sortida d'aire, de 10,5 a 12,5 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de
230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R32,
col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 96)

4,019.96 1.000 4,019.96

TOTAL Capítol 01.16 8,823.52

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 17 INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT

1 EH1L1141JJQB u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de
potència de la llumenera, amb ref. 70130033-583 de la serie Downlight
superfície 701 de SIMON font d'alimentació, muntada superficialment.

264.23 13.000 3,434.99

EUR
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Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i
col·locació de la làmpada. (P - 103)

2 EH327M42 u Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa d'acer
esmaltat i difusor de plàstic, amb 2 làmpades led de 100 W, muntat
superficialment en parament vertical.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i
col·locació de la làmpada. (P - 104)

196.28 2.000 392.56

3 KH2LRJAD u Llum decratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil
de 25000 h, forma circular, 24 W de potència, òptica d'alumini
especular amb UGR=22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, equip elèctric
no regulable, d'aïllament classe I , cos alumini, amb grau de protecció
IP 44, col·locat encastat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i
col·locació de la làmpada. (P - 159)

113.60 4.000 454.40

4 EH61R269 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe
II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la làmpada, el
cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas. (P - 105)

76.51 3.000 229.53

TOTAL Capítol 01.17 4,511.48

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 18 INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT: ASCENSOR

1 EL2FJ1G2 u Unitats * Un ascensor Simple
Tipus d'ascensor * MRL 2:1 (AIRON 1000-D) p similar
Capacitat/Persones (Q) * 1000 Kg / 13 persones
Nº de parades * 3 Nº d'accessos * 3 / Emb.simple Recorregut Útil *
7,5 m (aproximat)Velocitat * 1 m/s
Dimensions de recinte * 1830 x 2500 (ample x fons mm) Fossat *
1300 mm Escapament * 3600 mm
Unitat de Control * Microprocessador MUE 5000 control (CAN BUS) *
Sistema de control colectiva en baixada i pujada (3 x 400 / 230 Vac, 50
Hz) * Simplex* Variador KEBPrecablejat * Instalació precablejada
completa
* Caixes de conexió i revisió incloses* Caixa de control fossat
incloses* Rosari de llums inclòs
Màquina/Tracció * Màquina CEG mini 240 D-240mm 7,1 Kw Cabina *
Dim.: 1100 (A) x 2100 (F) x 2100 (H) mm
* Tipus: SKS/95 * Panells: Panells en Acer Inoxidable * Sostre: Inox *
Iluminació: Leds* Terre: Prep.marbre (marbre no inclòs)* Ventilació:
natural* Pasamà: acer Inox en panell posterior cabina* Mig mirall en
panell posterior
* Caixa de control: Situada en l'exterior (sostre cabina) *
Fotoèl·llules/Barreres: Cortina fotoelèctrica
* Altres:Barana de protecció al sostre sòcals y embocadures en inox
Botonera de Cabina * Botonera de columna completa, inclou:
Pulsadors per tots els pisos de servei amb braille i lluminosos
Pulsadors d'obertura i tancament de portes Pulsador d'alarma amb
auto trucada de telèfon Display de cabina LCD Senyal visual i acústica
de sobre-càrrega Llum d'emergencia amb bateria recargable Botonera
de Planta * Plaques d'Inox al marc de la porta
* Emergència obertura portes * Display LCD a la planta principal
.Bastidor de Cabina * LFP/2500-SLC EG-1200
Bastidor de contrapes * BCA/2000-S Guies * T-89/62/16 i T-65/54/8
(amb accessoris) Cables * 9 cables de 6,5mm Drako 250T Limitador
de velocitat * Inclòs Altres característiques * Escala de fossat inclosa *
Llum emergència 3 hores * Maniobra de rescatament automàtic (P -

31,531.74 1.000 31,531.74

EUR
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115)

2 4G41A111 u Quadre elèctric d'ascensor hidràulic amb interruptor automàtic
magnetotèrmic tipus ICP-M de 50 A d'intensitat nominal interruptor
diferencial de 63 A d'intensitat nominal i, comptador d'energia trifàsic
de tres fils, col·locat en caixa de doble aïllament de polièster reforçat,
amb muntatge superficial.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 28)

803.22 1.000 803.22

3 EG319656 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en canal o safata.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls,
així com l'excés previst per a les connexions. (P - 102)

6.36 50.000 318.00

4 EG21H81J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels
retalls.La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. (P - 101)

7.26 50.000 363.00

TOTAL Capítol 01.18 33,015.96

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 20 INSTAL.LACIONS CONTRAINCENDIS

1 EM112A10 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica,
segons norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7, amb base d'encastar,
encastat.
inclou medis materials i humans de connexió fins la xarxa existent ,
acabat i en funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 116)

229.88 1.000 229.88

TOTAL Capítol 01.20 229.88

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 21 SEGUERAT I SALUT

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
125)

20.36 50.000 1,018.00

TOTAL Capítol 01.21 1,018.00

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 22 JARDINERA I CONDICIONAMENT EXTERIOR

1 ER3P2154 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs
de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT. (P - 117)

121.30 2.100 254.73

EUR
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2 ER66244B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l,
excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 118)

19.07 10.000 190.70

3 ER743G11 m2 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de
gespa Standard C3.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 119)

29.14 15.000 437.10

4 1R431150 m2 Mòdul de pèrgola idèntica existents de dimensions 3.00x4.00 x 240
alçada i umbracle de 12m2 L'estructura de suport està realitzada en
acer galvanitzat en calent pintat amb perfileria de 60x60 mm calçada
sobre paviment amb  amb pletina 150x150 amb tacs mecànics.
La instal·lació és totalment mecànica, sense soldadures, mitjançant
cargols d'acer inoxidable. Transport i instal·lació inclosos.Partida
d'obra completament acabada
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 26)

931.00 2.000 1,862.00

TOTAL Capítol 01.22 2,744.53

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 23 VARIS

1 EY011312 m Ajudes de ram de paleta a totes i cada una de les intal.lacions i altres
partida d'obra (P - 120)

1,121.54 1.000 1,121.54

2 EY021311 u Partida de previsió d'imprevistos atesa la preexitència i intervenció en
edificació
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de
la DT, validada abans de la seva execució per DT i responsable
tècnics Ajuntament (P - 121)

1,438.86 1.000 1,438.86

3 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm,
capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies
exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques (P - 109)

62.25 2.000 124.50

4 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290
x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 110)

133.28 2.000 266.56

5 EJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm
de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P -
112)

68.29 2.000 136.58

6 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària
i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 114)

256.44 6.000 1,538.64

7 EJ46U015 u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 113)

124.33 2.000 248.66

8 EJ14BA1P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de
color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 106)

222.03 2.000 444.06

9 EJ22Y920 u Dutxa de telèfon d'aspersió regulable, roscada a tub flexible, sintètica,
preu alt.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 108)

50.79 2.000 101.58

10 EJ22612A u Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a
dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de
1/2´´ i sortida de 1/2´´.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons

109.94 2.000 219.88

EUR
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les especificacions de la DT. (P - 107)

11 EE41JP59 u Barret de xemeneia antivent per a la formació de xemeneia individual,
de 150 mm de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT.m de llargària instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels
retalls. (P - 93)

74.31 1.000 74.31

12 EE41B152 u Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 150 mm
de diàmetre nominal i 210 mm de diàmetre exterior, estructura interior
de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de
llana de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat.
Inclou PP de perforació sostre existent i coberta existent i posterior
segellat sostre i capes impermeables i encontres
per deixar la partida d'obra completament acabada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT.m de llargària instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels
retalls. (P - 92)

371.15 1.000 371.15

13 EJ46U004 u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de
350x450 mm, d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 111)

346.00 2.000 692.00

14 EB121EAE m Barana d'acer, d'alçada 40 cm formada per tubular 20x60 mm
superior i dos travessers de 25x25 mm cada 15 cm. amb muntants
20x60 mm , acorada obra, pintada RAL 7022 completament acabada
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 81)

100.57 9.000 905.13

15 FB121AAM m Partida alçada de retirada i col.locació de barana existent. Partida
d'obra completament acabada. Inclou repintat (P - 123)

16.18 6.000 97.08

16 FQ21BC60 u Resituació de paperera existent abatible de planxa d'acer perforada i
suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques (P
- 124)

35.92 1.000 35.92

TOTAL Capítol 01.23 7,816.45

EUR
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1 E21R12A0 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arbre exterior entre residència i
caldera gas

1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

2 0.000 0.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000

2 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paret sala 7.100 3.150 22.365 C#*D#*E#*F#

2 paret planta primera 2.500 2.900 7.250 C#*D#*E#*F#

3 paret planta segona 2.500 2.900 7.250 C#*D#*E#*F#

4 -1.500 2.000 -3.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33.865

3 K2183971 m Arrencada d'escopidor ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 finesres existents en sala 1.600 2.000 3.200 C#*D#*E#*F#

2 finestres planta primera i segona 1.800 2.000 3.600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.800

4 K2183A71 m Arrencada de coronament ceràmic o de pedra, de fins 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 coronament superior terrassa 9.500 1.000 9.500 C#*D#*E#*F#

2 1.200 2.000 2.400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11.900

5 K2183741 m2 Arrencada d'aplacat de pedra artificail en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9.500 1.000 9.500 C#*D#*E#*F#
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2 1.200 1.000 2.000 2.400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11.900

6 K218D6A0 m2 Desmuntatge d'aplacat de pedra en parament, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8.000 8.000 C#*D#*E#*F#

2 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.000

7 K218A210 m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sala 7.000 0.000 0.000 C#*D#*E#*F#

2 banys 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

3 menjador 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

4 37.000 37.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41.000

8 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 finestra sala 1.600 1.400 2.000 4.480 C#*D#*E#*F#

2 finestra planta primera i segona 1.800 1.400 2.000 5.040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.520

9 K21A2011 u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 balconera menjador 2.400 2.800 2.000 13.440 C#*D#*E#*F#

2 3.500 2.800 1.000 9.800 C#*D#*E#*F#

3 0.000 0.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23.240

10 K21E3011 u Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les
especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sala 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

2 planta segona 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 2.000

11 K21EA011 m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.m2 de
superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 15.000

12 K21EF011 u Arrencada d'unitat exterior i suports de sistema d'aire condicionat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les
especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000

13 K21EG011 u Arrencada d'unitat interior i suports de sistema d'aire condicionat tipus consola, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les
especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000

14 K21FU100 m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1/2'' o 15 mm de diàmetre, com a
màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 5.000

15 K21FU110 m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1'' o 25 mm de diàmetre, com a
màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 5.000

16 K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.Unitat
d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 5.000

17 K21H1011 u Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 8.000

18 K21C201A m2 Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals, aplec de materials
per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 divisoria vidre i fusta sala 2.400 2.500 1.000 6.000 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.000

19 K21E1D11 u Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per
la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

20 K219KFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptada expressament per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15.000 15.000 C#*D#*E#*F#

2 8.000 8.000 C#*D#*E#*F#

3 6.000 2.000 12.000 C#*D#*E#*F#

4 3.000 2.000 6.000 C#*D#*E#*F#

5 6.000 2.000 12.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53.000

21 K2194721 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7.000 0.400 2.800 C#*D#*E#*F#

2 8.000 0.400 3.200 C#*D#*E#*F#

3 banys 15.500 15.500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21.500

22 K219CC11 m2 Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 69.000 69.000 C#*D#*E#*F#

2 9.400 1.200 11.280 C#*D#*E#*F#

3 1.200 1.200 1.440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81.720

23 K2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 43.000

EUR
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24 42152221 m2 Enderroc de coberta invertida formada per capa de formigó lleuger de 15 cm d'alçària mitjana, làmina
impermeabilitzant i aïllament tèrmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8.000 8.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.000

25 K2131121 m3 Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans
de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

26 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor.Inclou enderroc paviment de panot
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 62.000 0.200 12.400 C#*D#*E#*F#

2 9.400 1.200 0.200 2.256 C#*D#*E#*F#

3 1.200 1.200 2.000 0.200 0.576 C#*D#*E#*F#

4 enderroc font 9.000 0.200 1.800 C#*D#*E#*F#

5 0.000 0.000 0.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17.032

27 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.Inclou enderroc materrial en càmera aire.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paret sala 7.100 3.150 22.365 C#*D#*E#*F#

2 paret planta primera 2.500 2.900 7.250 C#*D#*E#*F#

3 paret planta segona 2.500 2.900 7.250 C#*D#*E#*F#

4 -1.500 2.000 -3.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33.865

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 02  MOVIMENTS DE TERRES

1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.No
inclou la tala d'arbres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 98.000 1.000 98.000 C#*D#*E#*F#

2 195.000 1.000 195.000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 293.000

2 E221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït
sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si
s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pergoles 88.000 0.400 35.200 C#*D#*E#*F#

2 perimetre 136.000 0.400 54.400 C#*D#*E#*F#

3 0.000 0.000 0.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89.600

3 E222192A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa),
realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït
sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si
s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7.000 0.700 2.000 9.800 C#*D#*E#*F#

2 1.000 1.000 0.700 0.700 C#*D#*E#*F#

3 2.300 2.000 0.700 0.500 1.610 C#*D#*E#*F#

4 3.600 0.000 0.000 C#*D#*E#*F#

5 4.550 4.000 1.800 32.760 C#*D#*E#*F#

6 9.200 1.000 0.700 6.440 C#*D#*E#*F#

7 6.200 0.800 0.700 3.472 C#*D#*E#*F#

8 0.400 0.400 6.000 2.000 1.920 C#*D#*E#*F#

9 pous grava 1.000 1.000 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58.702

4 E222B838 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta
(> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït
sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si
s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

EUR



Ampliació Residència Avis Navàs

AMIDAMENTS Data: 21/04/22 Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6.000 0.400 0.600 1.440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.440

5 E2255H70 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.La partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de
la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15.000 0.400 0.400 2.400 C#*D#*E#*F#

2 pous de grava 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.400

6 E225T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 98.000 98.000 C#*D#*E#*F#

2 195.000 195.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 293.000

7 E2R4503A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb
els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 151.620 1.300 197.106 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 197.106

8 E2R6423A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 33.380 0.300 10.014 C#*D#*E#*F#

2 41.000 0.150 6.150 C#*D#*E#*F#

3 81.000 0.150 12.150 C#*D#*E#*F#

4 43.000 0.200 0.400 3.440 C#*D#*E#*F#

5 19.000 1.300 24.700 C#*D#*E#*F#
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6 33.500 0.200 6.700 C#*D#*E#*F#

7 25.000 0.200 5.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68.154

9 E2225212 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
mitjans manuals i amb les terres a contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït
sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si
s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6.000 0.400 0.500 1.200 C#*D#*E#*F#

2 6.000 0.400 0.500 1.200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.400

10 E2255P70 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.La partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de
la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6.000 0.400 0.500 1.200 C#*D#*E#*F#

2 6.000 0.400 0.500 1.200 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.400

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 03  FONAMENTS I ESTRUCTURES

1 1452245H m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó una cara vista vist amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60
kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9.200 1.200 0.300 3.312 C#*D#*E#*F#

2 6.200 1.200 0.300 2.232 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.544

2 14531A6G m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 150
kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.

EUR



Ampliació Residència Avis Navàs

AMIDAMENTS Data: 21/04/22 Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 biga 45x29 6.000 0.450 0.290 1.000 0.783 C#*D#*E#*F#

2 biga 45x29 6.000 0.450 0.290 1.000 0.783 C#*D#*E#*F#

3 biga 35x29 7.200 0.350 0.290 1.000 0.731 C#*D#*E#*F#

4 cèrcol 7.200 0.150 0.290 1.000 0.313 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.610

3 1458116G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CÈRCOL EN ASCENSOR 0.2X0.20 13.000 0.200 0.200 3.000 1.560 C#*D#*E#*F#

2 10.000 0.200 0.200 0.400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.960

4 145A26HB m2 Sostre nervat unidireccional de 22+4 cm, amb cassetons de morter de ciment amb una quantia de 0,82 m2/m2
de sostre, intereixos 0,7 m, amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades,
armadura en malles electrosoldades 15x30 cm, 6i 6 mm de D, i una quantia 0,085 m3 de formigó HA-25/P/20/I
abocat amb cubilot. INCLOU ANCORATGE AMB ESTRUCTURA EXISTENT PER MITJÀ DE D 12 C 35 CM EN
TOT EL PERÍMETRE DE L'ENCONTRE AMB EDIFICI EXISTENT
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT.Aquest
criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements
d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i
condicionament dels elements utilitzats.La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la
superfície total d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.
En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre nervat 35.000 35.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35.000

5 145C1862 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a
una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2.
NCLOU ANCORATGE AMB ESTRUCTURA EXISTENT PER MITJÀ DE D 12 C 35 CM EN TOT EL
PERÍMETRE DE L'ENCONTRE AMB EDIFICI EXISTENT
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT.Aquest
criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements
d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i
condicionament dels elements utilitzats.La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la
superfície total d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.
En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ascesnor 2.500 3.000 7.500 C#*D#*E#*F#

2 8.500 8.500 C#*D#*E#*F#

EUR



Ampliació Residència Avis Navàs

AMIDAMENTS Data: 21/04/22 Pàg.: 10

3 voladiu 20.400 20.400 C#*D#*E#*F#

4 0.000 0.000 0.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36.400

6 E3Z152P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/P/20 de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut
per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7.000 0.700 2.000 0.100 0.980 C#*D#*E#*F#

2 1.000 1.000 0.700 0.100 0.070 C#*D#*E#*F#

3 4.600 0.700 0.500 0.100 0.161 C#*D#*E#*F#

4 0.000 0.000 0.000 C#*D#*E#*F#

5 4.550 4.000 1.800 0.100 3.276 C#*D#*E#*F#

6 9.200 1.200 0.700 0.100 0.773 C#*D#*E#*F#

7 6.200 1.000 0.700 0.100 0.434 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.694

7 E4417315 kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les
pèrdues de material corresponents a retalls.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perfil HEB 140 5.000 3.200 33.700 539.200 C#*D#*E#*F#

2 Perfil creuetes i plaques 3.000 3.000 33.700 303.300 C#*D#*E#*F#

3 Perfil creuetes i plaques 3.000 3.000 28.000 252.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,094.500

8 E442F03D kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils
foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les
pèrdues de material corresponents a retalls.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50.000 8.000 400.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400.000

9 E44Z7A25 kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les
pèrdues de material corresponents a retalls.

EUR



Ampliació Residència Avis Navàs

AMIDAMENTS Data: 21/04/22 Pàg.: 11

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perfil tubular 140x60x6 mm 3.000 3.200 16.740 1.000 160.704 C#*D#*E#*F#

3 ganxo ascensor 1.000 50.000 50.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210.704

10 K894ACK0 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.Cal considerar el
desenvolupament del perímetre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pilars acer 6.000 3.200 19.200 C#*D#*E#*F#

2 plaques 6.000 1.000 6.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25.200

11 135C57B2 m3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba, armat amb 70 kg/m3 d'armadura per a lloses
de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 i encofrat no vist amb
una quantia de 0,2 m2/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les
especificacions de la DT.No inclou cap operació de moviment de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 llosa fonament ascensor 3.600 3.000 0.300 3.240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.240

12 13512C51 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les
especificacions de la DT.No inclou cap operació de moviment de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7.000 0.700 2.000 0.600 5.880 C#*D#*E#*F#

2 1.000 1.000 0.600 0.600 0.360 C#*D#*E#*F#

3 2.300 2.000 0.600 0.400 1.104 C#*D#*E#*F#

4 2.500 3.050 0.400 3.050 C#*D#*E#*F#

5 9.200 1.000 0.600 5.520 C#*D#*E#*F#

6 6.200 0.800 0.600 2.976 C#*D#*E#*F#

7 0.400 0.400 2.000 6.500 2.080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20.970

13 13522B83 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó
HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 50
kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, no vist.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les
especificacions de la DT.No inclou cap operació de moviment de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10.700 1.300 0.300 4.173 C#*D#*E#*F#

EUR



Ampliació Residència Avis Navàs

AMIDAMENTS Data: 21/04/22 Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 4.173

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 04  SOLERA

1 193513B4 m2 Solera de formigó HA-20/P/20/ I armada , de 15 cm de gruix, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70
mm de D, capa anticapilaritat DANOPREN H 25 PLUS, capa de morter de neteja 5 cm, imprimació bituminosa
CURIDAN amb banda de reforç E30 PELAST , làmina impermeabilitzana POLYDSAN 48 P capa filtrant amb
geotèxtil de polipropilè. C2+D1 segons CTE/DB-HS., capa separadora geotèxtil DANOFELT PY 200 aïllament
tèrmic DANOPREN CJ Geotèxtil DANOFELT PY 200
Criteri d'amidament: m2 de superfície amid PLUS ada segons les especificacions de la DT.L'abonament dels
treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No són
d'abonament els sobreescreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 solera sala 53.000 53.000 C#*D#*E#*F#

2 solera menjador 42.000 42.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95.000

2 193527B4 m2 Placa de formigó hidròfug HA-25/P/20/ I, de 15 cm de gruix, armada amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm de D, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D,
capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge de caixa de paviment del PN. C1+C2+D1
segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.L'abonament dels treballs
de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No són
d'abonament els sobreescreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona pèrgoles 98.000 98.000 C#*D#*E#*F#

2 perimetre 52.000 52.000 C#*D#*E#*F#

3 reparació zona afectada banys 6.000 0.500 3.000 C#*D#*E#*F#

4 reparació zona afectada pèrgoles 6.000 0.500 3.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 156.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 05  IMPERMEABILITZACIONS I COBERTES

1 15123ACH m2 Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora, impermeabilització amb
imprimació CURIDAN amb una dues menbranes GLASDAN 30 PELAST , ESTERDAN 40 P ELAST geptèxtil
DANOFELT PY 200 aïllament tèrmic DANOFELT PY 200 (3plaques de 40MM) capa separadora DANOFELT
PY 200  i acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%No inclou la realització d'elements especials com ara els minvells, els
aiguafons, etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60.000 60.000 C#*D#*E#*F#

EUR



Ampliació Residència Avis Navàs

AMIDAMENTS Data: 21/04/22 Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT 60.000

2 151Z1099 m Junt de dilatació de la formació de pendents amb formigó, amb planxa de poliestirè expandit i reforç de
membrana amb làmina bituminosa LBM (SBS)-40-FV+FP, per a coberta no transitable.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptada expressament per la DF.

AMIDAMENT DIRECTE 9.600

3 151Z6UF9 m Minvell amb reforç de membrana bituminosa LBM (SBS)-50/G-FP encastada al parament i formació de junt de
poliestirè expandit, per a coberta no transitable.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptada expressament per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8.600 8.600 C#*D#*E#*F#

2 8.600 8.600 C#*D#*E#*F#

3 9.500 9.500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26.700

4 151Z50AK m Junt de dilatació estructural, a l'esquena d'ase, amb planxa de poliestirè expandit, reblert de junt amb cordó
cel·lular de polietilè expandit, reforç de membrana amb làmina bituminosa LBM (SBS)-40-FV+FP i segellat amb
massilla de silicona, per a coberta no transitable.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptada expressament per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9.000 1.000 9.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.000

5 1D5A2160 m Drenatge exterior de mur de contenció d'alçària <= 3 m, de formigó de 10 cm de gruix, per a recolzament de tub
de PVC per a drenatges ranurat de diàmetre 160 mm, impermeabilització amb barrera de vapor/estanqueïtat
d'una làmina bituminosa autoadherida LBA(SBS)-20-FV , capa drenant de làmina de polietilè amb nòduls, capa
filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa amb graves per a drenatge, i càrrega de terres. D1+D3 segons
CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mur exterior 9.000 1.000 1.000 1.000 9.000 C#*D#*E#*F#

2 6.500 1.000 6.500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.500

6 E721B327 m2 Membrana per a impermeabilització de especial per banys i zones humides tipus water stop de Ferroland
adherida amb doble capa de ciment cola flexible tipus C2
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic
dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitatAquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a
retalls i cavalcaments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5.800 5.800 C#*D#*E#*F#

EUR
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2 5.800 5.800 C#*D#*E#*F#

3 4.000 1.500 6.000 C#*D#*E#*F#

4 4.000 1.500 6.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23.600

7 E5ZH88VD u Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de diàmetre 200 mm i bastiment amb perfil L de 20x20 mm, col·locada amb
morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

8 E5ZH5H77 u Bonera sifònica d'ABS de diàmetre 80 mm amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en
calent.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

9 E5ZZPTJ0 u Tub per a ventilació, de PVC, de 20 cm de llargària, de 160 mm de diàmetre, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 10.000

10 ED5H6A95 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 130 a 160 mm d'alçària, sense perfil
lateral, amb reixa d'acer inoxidable entramada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0.500 0.500 C#*D#*E#*F#

2 0.500 0.500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000

11 E545UA50 m2 Coberta acústica amb panell nervat de 50 mm de gruix, de dues planxes d'acer prelacades de 0,6 mm de gruix,
la inferior perforada, aïlament de fibra mineral d'alta densitat de 100 kg/m3 i una conductivitat tèrmica de 0,04
W/mK, amb un pes aproximat de 14,5 kg/m2, de 5 greques amb una separació de 250 mm, col·locada amb
fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 13.104

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 06  AÏLLAMENTS

1 17CD4412 m2 Aïllament exterior amb placa rígida de llana de roca, de densitat 66 a 85 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >=1,111 m2.K/W i revestiment de vel negre
col·locades amb adhesiu acrílic barrejat amb ciment pòrtland i amb fixacions mecàniques, revestit exteriorment
amb morter monocapa de calç amb acabat raspat, de 10 mm de gruix, amb malla de fibra de vidre revestida de
PVC de 4x4 mm i un pes mínim de 180 g/m2, amb part proporcional d'angulars per a protecció d'arestes
d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament, no inclou la preparació del suport. B2+ R3 segons
CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.
D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 coberta 8.500 8.500 C#*D#*E#*F#

2 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.500

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 07  TANCAMENTS

1 1612GEAC m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls travats amb connector de fil d'acer
inoxidable, full exterior de paret de passant de 14 cm de gruix de maó calat de 290x140x50 mm, col·locat amb
morter elaborat a l'obra, cambra d'aire de 2 cm de gruix, aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de
tensió a la compressió 60 kPa, de 20 mm de gruix i full interior format per paret estructural de 14 cm de gruix de
maó calat 290x140x100 mm, en tram central. C1+J1+B2/B3 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció del volum
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a
part.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.000 2.000 10.750 64.500 C#*D#*E#*F#

2 2.400 1.000 10.750 25.800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90.300

2 EEK13QB8 u Reixeta ventilació , d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat RAL 7022, de 1025x200 mm,
d'aletes separades 8 mm, de secció recta , amb comporta de regulació de cabal tipus corredissa i fixada al
bastiment.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

3 E612854L m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
de 290x140x50 mm color especial, d'una cara vista, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a
part.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.500 10.000 25.000 C#*D#*E#*F#

2 deduccions -0.500 1.300 2.100 3.000 -4.095 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20.905

4 16129129 m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls, full principal exterior de paret recolzada de
14 cm de gruix de maó calat de 290x140x50 mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra, revestiment intermedi
de la cara interior del full principal amb arrebossat W1, aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de
tensió a la compressió 30 kPa, de 40 mm de gruix i full interior format per paredó amb morter elaborat a l'obra
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de 10 cm de gruix de totxana de 290x140x100 mm, en tram central. C1+J1+N1+B1 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció del volum
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a
part.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0.900 1.000 2.000 1.800 C#*D#*E#*F#

2 4.500 1.000 1.000 4.500 C#*D#*E#*F#

3 2.000 1.000 1.000 2.000 C#*D#*E#*F#

4 1.400 3.000 2.000 8.400 C#*D#*E#*F#

5 0.600 3.000 1.800 C#*D#*E#*F#

6 4.500 3.000 13.500 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32.000

5 1612A352 m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica per a revestir de dos fulls, full principal exterior de paret recolzada de 14
cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra, cambra d'aire, aïllament
amb planxes de poliestirè expandit EPS, de tensió a la compressió 50 kPa, de 50 mm de gruix i full interior
format per envà col.locat amb morter elaborat a l'obra o guix de 4 cm de gruix de maó foradat senzill de
290x140x40 mm, en tram central. C1+J1+B2/B3 segons CTE/DB-HS.
INCLOU PP DE TOTES LES PECES I ACCESSORIS PER SUBJECCIÓ FAÇANA A ESTRUCTURA , LLINDES
, ETC PER DEIXAR LA APRTIDA D'OBRA COMPLETAMENT ACABADA
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció del volum
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a
part.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7.000 1.000 7.000 C#*D#*E#*F#

2 2.300 1.000 3.000 6.900 C#*D#*E#*F#

3 2.000 1.450 2.900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16.800

6 E7C2S332 m2 Aïllament tèrmic de caixa de persiana enrotllable, amb planxa de poliestirè extruït (XPS) col·locades amb
adhesiu de formulació específica.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4.000 1.600 6.400 C#*D#*E#*F#

2 3.000 2.300 6.900 C#*D#*E#*F#

3 2.000 0.900 1.800 C#*D#*E#*F#
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4 2.000 4.900 9.800 C#*D#*E#*F#

5 1.000 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26.900

7 E6Z1374V m Caixa per a persiana enrotllable en paret de 28 cm, de ceràmica armada per a revestir, de 34x25 cm i de més
de 3 i fins a 4 m de llargària, per a un accionament a través de motor, cinta o torn, col·locada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4.000 1.600 6.400 C#*D#*E#*F#

2 3.000 2.300 6.900 C#*D#*E#*F#

3 2.000 0.900 1.800 C#*D#*E#*F#

4 0.000 0.000 0.000 C#*D#*E#*F#

5 0.000 0.000 0.000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.100

8 E4476125 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,així com muntanst verticals i horitzonals tubulasrs 40x40x1.5
mm, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Inclou pintura d'acabat de color  idèntic al monoc
INCLOU PP DE TACS QUÍMICS I ALTRES MEDIS DE SUBJECCIÓ DE L'ESTRCUTURA
SECUNDÀRIA(SUPORT FAÇANA) A L'ESTRCUTURA PRINCIPAL.)
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les
pèrdues de material corresponents a retalls.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15.000 0.300 0.006 9,800.000 264.600 C#*D#*E#*F#

2 15.000 0.300 0.004 9,800.000 176.400 C#*D#*E#*F#

3 150.000 150.000 C#*D#*E#*F#

4 14.000 0.300 0.002 9,800.000 82.320 C#*D#*E#*F#

5 14.000 0.300 0.002 9,800.000 82.320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 755.640

9 E8K3DC4K m Escopidor de 28 a 29 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, rentada amb àcid, amb
trencaaigües a un cantell, col·locada amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7.000 7.000 C#*D#*E#*F#

2 2.300 3.000 6.900 C#*D#*E#*F#

3 0.900 2.000 1.800 C#*D#*E#*F#

4 4.500 4.500 C#*D#*E#*F#

5 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

6 0.900 6.000 5.400 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 27.600

10 E612TRAV m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a
part.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 recerescut banc exterior 9.000 0.500 4.500 C#*D#*E#*F#

2 6.000 0.500 3.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.500

11 E612413V m2 Paret de tancament SUSPESA, exterior formada per les següents capes descrites des de l'exterior :
acabat amb sistema SATE,(morter monocapa(no inclòs) morter aglomerant ,malla de fibrea de vidre, morter
aglomerat,plaxa aïllament poliestirè expandit 40mm,morter adhesiu, placa Aquaplanel de Kanuf o similar,
aïllament de llana de roca 60mm, planta A de Knauf càmara aite. aïllamenbt de llana de Roca 60mm i planxa
Kanuf A.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a
part.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4.500 1.450 2.000 13.050 C#*D#*E#*F#

2 0.900 1.450 2.000 2.610 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.660

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 08  DIVISIONS INTERIORS

1 16122A31 m2 Envà d'obra de fàbrica ceràmica formada per un full de gruix 100 mm de peça ceràmica de gran format de
700x500x100 mm col·locada amb adhesiu a base de guix per a unió de peces ceràmiques,
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció del volum
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a
part.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 2.800 2.000 0.600 3.360 C#*D#*E#*F#

2 2.800 2.000 0.400 2.240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.600

2 E612TRAV m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a
part.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.500 5.000 2.900 36.250 C#*D#*E#*F#

2 5.700 2.900 16.530 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52.780

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 09  FUSTERIA EXTERIOR

1 KAF12B9DK98 u Finestra d'alumini F1 lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra aproximat de 160x160 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article:
ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FINESTRA F1 4.000 4.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.000

2 KAF12F9MK98 u Finestra d'alumini F2 lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra aproximat de 230x160 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies.
Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 F2 3.000 3.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.000

3 EAF1477DK98Q u Finestra F4 d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit
d'obra aproximat de 90x160 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article:
ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 F4 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.000

4 EAF1457DK98Q u Finestra d'alumini F5 lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit
d'obra aproximat de 80x160 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article:
ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 7.000

5 EAF5E9ADK98 u Balconera d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents i un fix, per a un
buit d'obra aproximat de 250x240 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article:
ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

6 EAF5CR7CK98 u Fulla fixa d'alumini lacat RAL 7022 , col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
190x240 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000

7 EAF5CNAC000 u Fulla fixa ref. FSFX-FIX-2 de la serie SAPHIR FX de TECHNAL d'alumini lacat RAL 7022 , col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 90x240 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Altres articles: ref.
P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.000

8 EAF5CNACK98 u Fulla fixa d'alumini lacat RAL 7022, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
90x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 4.000

9 EC17AB44 m2 Vidre aïllant d'una lluna de baixa emissivitat i una incolora, de 4 i 6 mm de gruix i cambra d'aire de 12 mm,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Finestres F1 1.600 1.600 4.000 10.240 C#*D#*E#*F#
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2 Finestres F2 2.300 1.600 3.000 11.040 C#*D#*E#*F#

3 Finestres F4 0.850 1.600 7.000 9.520 C#*D#*E#*F#

4 Finestres F3 0.900 1.600 2.000 2.880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33.680

10 EC1G1121 m2 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral de color estàndard,
cambra d'aire de 6 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral transparent, col·locat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.S'han de considerar les
respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la
dimensió no ho sigui:- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 B2 FIX 1.900 2.400 4.560 C#*D#*E#*F#

2 B3 FIX 0.900 2.400 2.000 4.320 C#*D#*E#*F#

3 B4 FIC 0.900 2.740 4.000 9.864 C#*D#*E#*F#

4 B1 2.500 2.400 6.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24.744

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 10  FUSTERIA INTERIOR

1 EAQFAL15 u Fulla acabada i caixó metàl.lic per revestir per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 100x 200
cm, de cares llises, acabat superficial ambde DM lacat, ferratges de preu mitjà i folrat del bastiment de base
amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 11  REVESTIMENTS EXTERIORS

1 E86BADB7 m2 Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini d'1,5 mm de gruix, acabat anoditzat color especial, tallat a
mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alumini blanc

2 folrat caixes de persina 1.700 4.000 1.000 6.800 C#*D#*E#*F#

3 folrat de perfils tubilars i laminats acer 4.000 1.400 1.000 5.600 C#*D#*E#*F#

5 Aliumini al 7022

6 folrat ascensor 6.000 1.000 6.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18.400

2 E8J36C7L m Coronament de paret de 33 a 47 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, rentada amb àcid,
amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 formació seient ban sobre mur de
contenció

9.500 9.500 C#*D#*E#*F#

2 6.200 6.200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.700

3 K881M136 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII W2, segons la norma UNE-EN 998-1,
col·locat manualment sobre paraments sense revestir i acabat raspat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.
D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat.Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns
(brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 part interior coberta 9.000 1.000 2.000 18.000 C#*D#*E#*F#

2 9.400 1.000 9.400 C#*D#*E#*F#

4 7.000 1.000 7.000 C#*D#*E#*F#

5 2.300 1.000 3.000 6.900 C#*D#*E#*F#

6 4.500 1.450 2.000 13.050 C#*D#*E#*F#

7 0.900 1.450 2.000 2.610 C#*D#*E#*F#

8 2.000 1.450 2.900 C#*D#*E#*F#

9 recrescut banc exerior 9.000 0.500 4.500 C#*D#*E#*F#

10 6.000 0.500 3.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67.360

4 E81127E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de
ciment 1:4, remolinat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara
bastiments que s'hagin embrutat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 28.500 28.500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28.500

5 E898E470 m2 Pintat de parament horitzontal exterior arrebossat, amb pasta plàstica de picar amb acabat texturat, amb una
capa d'imprimació al làtex diluït i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
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- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a
màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar
expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

AMIDAMENT DIRECTE 28.500

6 E833C35E m2 Aplacat de faixa horitzontal exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb pedra artificial de morter de ciment
colorejat beige, rentada amb àcid, de 2501 a 6400 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 barana coberta 8.200 0.350 2.870 C#*D#*E#*F#

2 8.200 0.350 2.870 C#*D#*E#*F#

3 9.400 0.350 3.290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.030

7 E833535E m2 Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb pedra artificial de morter de ciment
colorejat beige, rentada amb àcid, de 2501 a 6400 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8.200 1.000 8.200 C#*D#*E#*F#

2 8.200 1.000 8.200 C#*D#*E#*F#

3 9.400 1.000 9.400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25.800

8 E83CABRE m2 Aplacat de faixa vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional amb una cara polida i
abrillantada, preu mitjà, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i 1250
cm2, com a màxim, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.000 2.000 2.000 12.000 C#*D#*E#*F#

2 2.500 2.000 2.000 10.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 12  REVESTIMENTS INTERIORS

1 K898JTA0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a
màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar
expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Ampliació Residència Avis Navàs

AMIDAMENTS Data: 21/04/22 Pàg.: 24

1 banys zon exterior a sala 5.700 2.800 15.960 C#*D#*E#*F#

2 8.400 2.800 23.520 C#*D#*E#*F#

3 2.500 2.800 7.000 C#*D#*E#*F#

4 sala 7.000 2.800 19.600 C#*D#*E#*F#

5 6.500 2.800 18.200 C#*D#*E#*F#

6 7.100 2.800 19.880 C#*D#*E#*F#

7 menjador 1.000 2.000 2.000 0.000 0.000 C#*D#*E#*F#

8 4.600 2.000 2.000 18.400 C#*D#*E#*F#

9 1.900 2.000 3.800 C#*D#*E#*F#

10 1.000 2.000 2.000 4.000 C#*D#*E#*F#

11 repintata resta sala 18.000 2.000 36.000 C#*D#*E#*F#

12 13.000 2.000 26.000 C#*D#*E#*F#

13 repintat menjador 14.000 3.000 2.000 84.000 C#*D#*E#*F#

14 6.800 3.000 2.000 40.800 C#*D#*E#*F#

15 accessos a planta superior 19.000 2.900 2.000 110.200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 427.360

2 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a
màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar
expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sala i banys 168.000 168.000 C#*D#*E#*F#

2 menjador 141.000 141.000 C#*D#*E#*F#

3 escala 18.000 2.000 36.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 345.000

3 E81121E4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara
bastiments que s'hagin embrutat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 banys 9.600 2.800 26.880 C#*D#*E#*F#
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2 9.600 2.800 26.880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53.760

4 E8122313 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat
amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a
màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar
expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 banys 5.700 2.800 15.960 C#*D#*E#*F#

2 8.400 2.800 23.520 C#*D#*E#*F#

3 2.500 2.800 7.000 C#*D#*E#*F#

4 sala 7.000 2.800 19.600 C#*D#*E#*F#

5 6.500 2.800 18.200 C#*D#*E#*F#

6 7.100 2.800 19.880 C#*D#*E#*F#

7 2.800 2.000 0.600 3.360 C#*D#*E#*F#

8 2.800 2.000 0.400 2.240 C#*D#*E#*F#

9 menjador 1.000 2.000 2.000 0.000 0.000 C#*D#*E#*F#

10 4.600 2.000 2.000 18.400 C#*D#*E#*F#

11 1.900 2.000 3.800 C#*D#*E#*F#

12 1.000 2.000 2.000 4.000 C#*D#*E#*F#

13 espai accés sala 10.000 10.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145.960

5 E82B142L0004 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa
(UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN
12004) ref. P01FA711 de la serie Adhesius cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC i rejuntat
amb beurada CG2 ref. P01FJ500 de la serie Morter de rejuntat cimentòs especial universal de BASF-CC
(UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.En revestiment de
paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 banys 9.600 2.900 27.840 C#*D#*E#*F#

2 9.600 2.900 27.840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55.680

6 E82Z1A10 m Cantonera de PVC de de color estàndard, de 8 mm d'alçària, i amb forma de quart de cercle tancat, col·locada
amb morter adhesiu.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12.000 2.800 33.600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33.600

7 E7Z15MD0 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5.800 2.000 11.600 C#*D#*E#*F#

2 3.800 1.000 3.800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.400

8 E841BD82 m2 Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat superficial perforat, amb cantell rebaixat (E) segons la norma
UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i 19 mm de gruix , amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN ISO
11654 , sistema desmuntable amb estructura acer galvanitzat vista format per perfils principals en forma de T de
24 mm de base col·locats cada 1,2 m fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfil
secundaris col·locats formant retícula , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sala 45.000 1.100 49.500 C#*D#*E#*F#

2 mejdador 37.000 1.100 40.700 C#*D#*E#*F#

3 escala 4.000 2.000 8.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98.200

9 E842L834 m2 Cel ras registrable de plaques de llana de roca compactada, acabat superficial amb pintura color blanc, amb
cantell rebaixat/ranurat, de 600x 600 mm i 18 a 21 mm de gruix classe d'absorció acústica A segons UNE-EN
ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A1, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat oculta,
formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base cada 0,6 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m i perfils
rigiditzadors , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 banys 16.000 16.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 13  PAVIMENTS

1 19C14432 m2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores,
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sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 menjador 38.000 1.100 41.800 C#*D#*E#*F#

2 sala 46.000 1.100 50.600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92.400

2 E9E1521J m2 Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 55.000 55.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55.000

3 K9U21AAD m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment
1:6.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la
llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50%
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sala 20.500 20.500 C#*D#*E#*F#

2 6.500 6.500 C#*D#*E#*F#

3 menjador 32.000 32.000 C#*D#*E#*F#

4 5.000 5.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64.000

4 K9E1121G m2 Paviment de peces de formigó gris de 40x40x2,5 cm, de 10x5 pastilles classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona pèrgola 98.000 98.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98.000

5 F96511C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 39.000 39.000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 39.000

6 E9DD1C1D m2 Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat antilliscant, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 banys 5.800 5.800 C#*D#*E#*F#

2 3.800 3.800 C#*D#*E#*F#

3 5.800 5.800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.400

7 E9B4B3C5000D m2 Paviment interior amb peces de pedra granítica d'importació amb una cara flamejada, preu mitjà, de 30 mm de
gruix i 1251 a 2500 cm2, col·locades amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) ref. P01FA720 de la serie Adhesius
cimentosos per a la col·locació de pedra natural i marbre. Sistema CARRA de BASF-CC i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888) ref. P01FJ500 de la serie Morter de rejuntat cimentòs especial universal de BASF-CC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.200 2.100 2.520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.520

8 E93AA3C0 m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

AMIDAMENT DIRECTE 18.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 14  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 1G224201 u Instal·lació elèctrica interior  per a la sala i menjador ,i exterior , sense ajudes de ram de paleta.
Partida d'obra completament acabada inclou connexions a xarxa existent i totes aquelles accions i materials per
deixar la partida d'obra completament acabada.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

2 1G224200 u Partida alçad de desplaçament instal.lacions en sala,per canvi d'ubicació d'interruptors sala, accés numèric i
termòstat

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

3 1G22A301 u Partida alçada de reconnexió d'enllumenat extreiors (aplics )
Inclou l'anulació de la línia i aplics existents (2) i formació de la xarxa ampliada i la reconnexió , no s'inclouen
les llumeneres exteriors. Per deixar la aprtida d'obra completament acabada.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000
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4 EEM3A112 u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 160 m3/h de cabal màxim d'aire,
col·locat en conducte

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 15  INSTAL·LACIONS LAMPISTERIA I SANEJAMENT

1 ED7FQ314 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i
la repercussió de les peces especials a col·locar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4.000 2.000 8.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.000

2 ED3F3340 u Pericó prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.000 3.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.000

3 ED7FR114 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i
la repercussió de les peces especials a col·locar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.000 2.000 6.000 C#*D#*E#*F#

2 8.000 8.000 C#*D#*E#*F#

3 6.000 6.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20.000

4 1J414001 u Partida alçada d'instal.lació de Instal·lació de lampisteria sense ajudes de ram de paleta. Interior i exterior edifici

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

5 ED15E871 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125
mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i
la repercussió de les peces especials a col·locar.

AMIDAMENT DIRECTE 5.000

6 ED111E51 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

EUR



Ampliació Residència Avis Navàs

AMIDAMENTS Data: 21/04/22 Pàg.: 30

AMIDAMENT DIRECTE 15.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 16  INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ

1 EE36R5D1 u Radiador d'alumini de 25 elements amb 1 columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i
110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 4.000

2 EE39X583 u Radiador tovalloler de tub d'acer inoxidable, amb 3 espais de 300 a 600 mm d'amplària i de 900 a 1300 mm
d'alçària, segons UNE-EN 442-1, mural, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

3 EEZ52210 u Partida alçada de desplaçament radiador en Sala (5m ) i planta primera (3m) utilitzant el mateix mètode de
canondades de calefacció.
Inclou tots el medis , materials i humans per deixar la partida d'obra completament acabada i en funcionament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

4 EEZ52220 u Partida alçada de connexió dels nous radiadors de Sala , menjador i banys a la xarxa existent de calefacció.
Inclour tots els medis , materials i hums , per deixar la parida d'obra completament acabada i en funcionament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

5 EEGA17F9 u Partida alçada de reubicació d'unitat interior de bomba de calor existent en Sala, d'expansió directa amb
condensació per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, de 4,9 a 5,6 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,20 a 2,40, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1
compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R32, col·locada.
Inclou tots el medis materials i humas per deixar la partida completament acabada i en funciomanet inclòs
recàrgues de fluid inclosos, per deixar la partida en funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

6 EEGA17FA u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat exterior amb
ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4,9 a 5,6
kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,20 a 2,40, amb alimentació
monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R32, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

7 EEGC31C9 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus cassette, unitat exterior amb
ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4 vies de
sortida d'aire, de 10,5 a 12,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació
monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R32, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 17  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT
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1 EH1L1141JJQB u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb ref.
70130033-583 de la serie Downlight superfície 701 de SIMON font d'alimentació, muntada superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.La instal·lació
inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13.000 13.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13.000

2 EH327M42 u Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de plàstic, amb 2 làmpades led
de 100 W, muntat superficialment en parament vertical.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.La instal·lació
inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

3 KH2LRJAD u Llum decratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, forma circular, 24 W de
potència, òptica d'alumini especular amb UGR=22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, equip elèctric no regulable,
d'aïllament classe I , cos alumini, amb grau de protecció IP 44, col·locat encastat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.La instal·lació
inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.

AMIDAMENT DIRECTE 4.000

4 EH61R269 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.La instal·lació
inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas.

AMIDAMENT DIRECTE 3.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 18  INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT: ASCENSOR

1 EL2FJ1G2 u Unitats * Un ascensor Simple
Tipus d'ascensor * MRL 2:1 (AIRON 1000-D) p similar Capacitat/Persones (Q) * 1000 Kg / 13 persones
Nº de parades * 3 Nº d'accessos * 3 / Emb.simple Recorregut Útil * 7,5 m (aproximat)Velocitat * 1 m/s
Dimensions de recinte * 1830 x 2500 (ample x fons mm) Fossat * 1300 mm Escapament * 3600 mm
Unitat de Control * Microprocessador MUE 5000 control (CAN BUS) * Sistema de control colectiva en baixada i
pujada (3 x 400 / 230 Vac, 50 Hz) * Simplex* Variador KEBPrecablejat * Instalació precablejada completa
* Caixes de conexió i revisió incloses* Caixa de control fossat incloses* Rosari de llums inclòs
Màquina/Tracció * Màquina CEG mini 240 D-240mm 7,1 Kw Cabina * Dim.: 1100 (A) x 2100 (F) x 2100 (H) mm
* Tipus: SKS/95 * Panells: Panells en Acer Inoxidable * Sostre: Inox * Iluminació: Leds* Terre: Prep.marbre
(marbre no inclòs)* Ventilació: natural* Pasamà: acer Inox en panell posterior cabina* Mig mirall en panell
posterior
* Caixa de control: Situada en l'exterior (sostre cabina) * Fotoèl·llules/Barreres: Cortina fotoelèctrica
* Altres:Barana de protecció al sostre sòcals y embocadures en inox Botonera de Cabina * Botonera de
columna completa, inclou: Pulsadors per tots els pisos de servei amb braille i lluminosos Pulsadors d'obertura i
tancament de portes Pulsador d'alarma amb auto trucada de telèfon Display de cabina LCD Senyal visual i
acústica de sobre-càrrega Llum d'emergencia amb bateria recargable Botonera de Planta * Plaques d'Inox al
marc de la porta
* Emergència obertura portes * Display LCD a la planta principal .Bastidor de Cabina * LFP/2500-SLC EG-1200
Bastidor de contrapes * BCA/2000-S Guies * T-89/62/16 i T-65/54/8 (amb accessoris) Cables * 9 cables de
6,5mm Drako 250T Limitador de velocitat * Inclòs Altres característiques * Escala de fossat inclosa * Llum
emergència 3 hores * Maniobra de rescatament automàtic
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AMIDAMENT DIRECTE 1.000

2 4G41A111 u Quadre elèctric d'ascensor hidràulic amb interruptor automàtic magnetotèrmic tipus ICP-M de 50 A d'intensitat
nominal interruptor diferencial de 63 A d'intensitat nominal i, comptador d'energia trifàsic de tres fils, col·locat en
caixa de doble aïllament de polièster reforçat, amb muntatge superficial.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

3 EG319656 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de secció 5
x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en canal o safata.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les
connexions.

AMIDAMENT DIRECTE 50.000

4 EG21H81J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.La instal·lació inclou els
accessoris i les fixacions.

AMIDAMENT DIRECTE 50.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 20  INSTAL.LACIONS CONTRAINCENDIS

1 EM112A10 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN
54-7, amb base d'encastar, encastat.
inclou medis materials i humans de connexió fins la xarxa existent , acabat i en funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 21  SEGUERAT I SALUT

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 50.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 22  JARDINERA I CONDICIONAMENT EXTERIOR

1 ER3P2154 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 7.000 0.300 2.100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.100

2 ER66244B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 10.000

3 ER743G11 m2 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C3.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 15.000

4 1R431150 m2 Mòdul de pèrgola idèntica existents de dimensions 3.00x4.00 x 240 alçada i umbracle de 12m2 L'estructura de
suport està realitzada en acer galvanitzat en calent pintat amb perfileria de 60x60 mm calçada sobre paviment
amb  amb pletina 150x150 amb tacs mecànics.
La instal·lació és totalment mecànica, sense soldadures, mitjançant cargols d'acer inoxidable. Transport i
instal·lació inclosos.Partida d'obra completament acabada
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 23  VARIS

1 EY011312 m Ajudes de ram de paleta a totes i cada una de les intal.lacions i altres partida d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

2 EY021311 u Partida de previsió d'imprevistos atesa la preexitència i intervenció en edificació
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT, validada abans de la seva
execució per DT i responsable tècnics Ajuntament

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

3 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat
satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb
fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

4 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

5 EJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat
amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

6 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable,
col·locat amb fixacions mecàniques

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 6.000

7 EJ46U015 u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

8 EJ14BA1P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

9 EJ22Y920 u Dutxa de telèfon d'aspersió regulable, roscada a tub flexible, sintètica, preu alt.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

10 EJ22612A u Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu alt,
amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

11 EE41JP59 u Barret de xemeneia antivent per a la formació de xemeneia individual, de 150 mm de diàmetre nominal, d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.m de llargària
instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

12 EE41B152 u Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 150 mm de diàmetre nominal i 210 mm de
diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma UNE-EN
1856-1, col·locat.
Inclou PP de perforació sostre existent i coberta existent i posterior segellat sostre i capes impermeables i
encontres
per deixar la partida d'obra completament acabada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.m de llargària
instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

13 EJ46U004 u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'alumini recobert de niló,
col·locat amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

14 EB121EAE m Barana d'acer, d'alçada 40 cm formada per tubular 20x60 mm superior i dos travessers de 25x25 mm cada 15
cm. amb muntants 20x60 mm , acorada obra, pintada RAL 7022 completament acabada
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 9.000

15 FB121AAM m Partida alçada de retirada i col.locació de barana existent. Partida d'obra completament acabada. Inclou repintat

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 6.000

16 FQ21BC60 u Resituació de paperera existent abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada
amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

EUR
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P-1 13512C51 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat
d'acord amb les especificacions de la DT.No inclou cap operació de moviment de terres.

241.72 €

(DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-2 13522B83 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de
formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 50 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, no vist.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat
d'acord amb les especificacions de la DT.No inclou cap operació de moviment de terres.

436.39 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-3 135C57B2 m3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/10/IIa,
de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba, armat amb
70 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 i encofrat no vist amb una quantia de 0,2 m2/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat
d'acord amb les especificacions de la DT.No inclou cap operació de moviment de terres.

333.33 €

(TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-4 1452245H m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó una cara vista vist amb una quantia d'encofrat
10 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 60 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.

477.99 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-5 14531A6G m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3,
formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 150 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.

552.56 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-6 1458116G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 80 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.

645.86 €

(SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-7 145A26HB m2 Sostre nervat unidireccional de 22+4 cm, amb cassetons de morter de ciment amb una
quantia de 0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m, amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura en malles electrosoldades 15x30 cm, 6i 6
mm de D, i una quantia 0,085 m3 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot. INCLOU
ANCORATGE AMB ESTRUCTURA EXISTENT PER MITJÀ DE D 12 C 35 CM EN TOT EL
PERÍMETRE DE L'ENCONTRE AMB EDIFICI EXISTENT
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione
de la DT.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge
de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La
superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els
criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.

85.06 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-8 145C1862 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1
m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 15 kg/m2.

147.07 €
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NCLOU ANCORATGE AMB ESTRUCTURA EXISTENT PER MITJÀ DE D 12 C 35 CM EN
TOT EL PERÍMETRE DE L'ENCONTRE AMB EDIFICI EXISTENT
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione
de la DT.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge
de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La
superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els
criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.
(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-9 15123ACH m2 Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora,
impermeabilització amb imprimació CURIDAN amb una dues menbranes GLASDAN 30
PELAST , ESTERDAN 40 P ELAST geptèxtil DANOFELT PY 200 aïllament tèrmic
DANOFELT PY 200 (3plaques de 40MM) capa separadora DANOFELT PY 200 i acabat de
terrat amb capa de protecció de palet de riera.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%No inclou la realització d'elements especials com
ara els minvells, els aiguafons, etc.

96.64 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-10 151Z1099 m Junt de dilatació de la formació de pendents amb formigó, amb planxa de poliestirè expandit i
reforç de membrana amb làmina bituminosa LBM (SBS)-40-FV+FP, per a coberta no
transitable.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions
del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

18.27 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-11 151Z50AK m Junt de dilatació estructural, a l'esquena d'ase, amb planxa de poliestirè expandit, reblert de
junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit, reforç de membrana amb làmina bituminosa
LBM (SBS)-40-FV+FP i segellat amb massilla de silicona, per a coberta no transitable.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions
del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

56.63 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-12 151Z6UF9 m Minvell amb reforç de membrana bituminosa LBM (SBS)-50/G-FP encastada al parament i
formació de junt de poliestirè expandit, per a coberta no transitable.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions
del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

57.82 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-13 16122A31 m2 Envà d'obra de fàbrica ceràmica formada per un full de gruix 100 mm de peça ceràmica de
gran format de 700x500x100 mm col·locada amb adhesiu a base de guix per a unió de peces
ceràmiques,
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es
dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas
de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució
de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

19.14 €

(DINOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
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P-14 16129129 m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls, full principal exterior de
paret recolzada de 14 cm de gruix de maó calat de 290x140x50 mm, col·locat amb morter
elaborat a l'obra, revestiment intermedi de la cara interior del full principal amb arrebossat
W1, aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de tensió a la compressió 30 kPa, de
40 mm de gruix i full interior format per paredó amb morter elaborat a l'obra de 10 cm de
gruix de totxana de 290x140x100 mm, en tram central. C1+J1+N1+B1 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es
dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas
de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució
de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

94.74 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-15 1612A352 m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica per a revestir de dos fulls, full principal exterior de
paret recolzada de 14 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter
elaborat a l'obra, cambra d'aire, aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de tensió
a la compressió 50 kPa, de 50 mm de gruix i full interior format per envà col.locat amb morter
elaborat a l'obra o guix de 4 cm de gruix de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, en tram
central. C1+J1+B2/B3 segons CTE/DB-HS.
INCLOU PP DE TOTES LES PECES I ACCESSORIS PER SUBJECCIÓ FAÇANA A
ESTRUCTURA , LLINDES , ETC PER DEIXAR LA APRTIDA D'OBRA COMPLETAMENT
ACABADA
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es
dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas
de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució
de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

76.80 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-16 1612GEAC m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls travats amb connector de
fil d'acer inoxidable, full exterior de paret de passant de 14 cm de gruix de maó calat de
290x140x50 mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra, cambra d'aire de 2 cm de gruix,
aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de tensió a la compressió 60 kPa, de 20
mm de gruix i full interior format per paret estructural de 14 cm de gruix de maó calat
290x140x100 mm, en tram central. C1+J1+B2/B3 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es
dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas
de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució
de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

148.34 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-17 17CD4412 m2 Aïllament exterior amb placa rígida de llana de roca, de densitat 66 a 85 kg/m3 de 40 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >=1,111 m2.K/W i
revestiment de vel negre col·locades amb adhesiu acrílic barrejat amb ciment pòrtland i amb
fixacions mecàniques, revestit exteriorment amb morter monocapa de calç amb acabat
raspat, de 10 mm de gruix, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 4x4 mm i un pes

103.57 €
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mínim de 180 g/m2, amb part proporcional d'angulars per a protecció d'arestes d'alumini de 5
mm de gruix i 25 mm de desenvolupament, no inclou la preparació del suport. B2+ R3
segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les
especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments
que s'hagin embrutat.
(CENT TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-18 193513B4 m2 Solera de formigó HA-20/P/20/ I armada , de 15 cm de gruix, capa drenant amb grava de
pedrera de 50 a 70 mm de D, capa anticapilaritat DANOPREN H 25 PLUS, capa de morter
de neteja 5 cm, imprimació bituminosa CURIDAN amb banda de reforç E30 PELAST , làmina
impermeabilitzana POLYDSAN 48 P capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè. C2+D1
segons CTE/DB-HS., capa separadora geotèxtil DANOFELT PY 200 aïllament tèrmic
DANOPREN CJ Geotèxtil DANOFELT PY 200
Criteri d'amidament: m2 de superfície amid PLUS ada segons les especificacions de la
DT.L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la
unitat d'obra de la capa subjacent.No són d'abonament els sobreescreixos laterals ni els
necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

85.85 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-19 193527B4 m2 Placa de formigó hidròfug HA-25/P/20/ I, de 15 cm de gruix, armada amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm de D, capa drenant amb
grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb repàs i
piconatge de caixa de paviment del PN. C1+C2+D1 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la
DT.L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la
unitat d'obra de la capa subjacent.No són d'abonament els sobreescreixos laterals ni els
necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

35.86 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-20 19C14432 m2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens,
inclòs rebaixat, polit i abrillantat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.

50.39 €

(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-21 1D5A2160 m Drenatge exterior de mur de contenció d'alçària <= 3 m, de formigó de 10 cm de gruix, per a
recolzament de tub de PVC per a drenatges ranurat de diàmetre 160 mm, impermeabilització
amb barrera de vapor/estanqueïtat d'una làmina bituminosa autoadherida LBA(SBS)-20-FV ,
capa drenant de làmina de polietilè amb nòduls, capa filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa
amb graves per a drenatge, i càrrega de terres. D1+D3 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de
la DT.

120.56 €

(CENT VINT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-22 1G224200 u Partida alçad de desplaçament instal.lacions en sala,per canvi d'ubicació d'interruptors sala,
accés numèric i termòstat

352.14 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-23 1G224201 u Instal·lació elèctrica interior per a la sala i menjador ,i exterior , sense ajudes de ram de
paleta.
Partida d'obra completament acabada inclou connexions a xarxa existent i totes aquelles
accions i materials per deixar la partida d'obra completament acabada.

1,086.79 €

(MIL VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-24 1G22A301 u Partida alçada de reconnexió d'enllumenat extreiors (aplics )
Inclou l'anulació de la línia i aplics existents (2) i formació de la xarxa ampliada i la
reconnexió , no s'inclouen les llumeneres exteriors. Per deixar la aprtida d'obra completament
acabada.

185.56 €

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-25 1J414001 u Partida alçada d'instal.lació de Instal·lació de lampisteria sense ajudes de ram de paleta.
Interior i exterior edifici

417.41 €

(QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-26 1R431150 m2 Mòdul de pèrgola idèntica existents de dimensions 3.00x4.00 x 240 alçada i umbracle de
12m2 L'estructura de suport està realitzada en acer galvanitzat en calent pintat amb
perfileria de 60x60 mm calçada sobre paviment amb amb pletina 150x150 amb tacs
mecànics.
La instal·lació és totalment mecànica, sense soldadures, mitjançant cargols d'acer
inoxidable. Transport i instal·lació inclosos.Partida d'obra completament acabada
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

931.00 €

(NOU-CENTS TRENTA-UN EUROS)

P-27 42152221 m2 Enderroc de coberta invertida formada per capa de formigó lleuger de 15 cm d'alçària
mitjana, làmina impermeabilitzant i aïllament tèrmic amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.

27.30 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-28 4G41A111 u Quadre elèctric d'ascensor hidràulic amb interruptor automàtic magnetotèrmic tipus ICP-M de
50 A d'intensitat nominal interruptor diferencial de 63 A d'intensitat nominal i, comptador
d'energia trifàsic de tres fils, col·locat en caixa de doble aïllament de polièster reforçat, amb
muntatge superficial.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

803.22 €

(VUIT-CENTS TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-29 E21R12A0 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa
a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

126.19 €

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-30 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les
especificacions de la DT.No inclou la tala d'arbres.

1.91 €

(UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-31 E221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com
a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha
d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

3.64 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-32 E222192A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta
(> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre
camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com
a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha
d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

25.36 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-33 E2225212 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb mitjans manuals i amb les terres a contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com
a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha
d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

49.87 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-34 E222B838 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en roca de resistència a
la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb
les terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com
a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.No s'ha
d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

43.59 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-35 E2255H70 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm
com a màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.La partida
d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material
provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti
de terres.

45.07 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-36 E2255P70 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a
màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.La partida
d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material
provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti
de terres.

18.42 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-37 E225T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

1.40 €

(UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)



Ampliació Residència Avis Navàs

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 21/04/22 Pàg.: 7

P-38 E2R4503A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un
increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

9.30 €

(NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-39 E2R6423A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un
increment per esponjament d'un 35%.

12.40 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-40 E3Z152P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de
camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

8.14 €

(VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-41 E4417315 kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

2.59 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-42 E442F03D kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a elements d'ancoratge formats per peça
composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

2.74 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-43 E4476125 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,així com muntanst
verticals i horitzonals tubulasrs 40x40x1.5 mm, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Inclou pintura d'acabat de color  idèntic al monoc
INCLOU PP DE TACS QUÍMICS I ALTRES MEDIS DE SUBJECCIÓ DE L'ESTRCUTURA
SECUNDÀRIA(SUPORT FAÇANA) A L'ESTRCUTURA PRINCIPAL.)
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

3.35 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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P-44 E44Z7A25 kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

3.87 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-45 E545UA50 m2 Coberta acústica amb panell nervat de 50 mm de gruix, de dues planxes d'acer prelacades
de 0,6 mm de gruix, la inferior perforada, aïlament de fibra mineral d'alta densitat de 100
kg/m3 i una conductivitat tèrmica de 0,04 W/mK, amb un pes aproximat de 14,5 kg/m2, de 5
greques amb una separació de 250 mm, col·locada amb fixacions mecàniques

35.51 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-46 E5ZH5H77 u Bonera sifònica d'ABS de diàmetre 80 mm amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre
làmina bituminosa en calent.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

36.61 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-47 E5ZH88VD u Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de diàmetre 200 mm i bastiment amb perfil L de 20x20
mm, col·locada amb morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les
especificacions de la DT.

80.06 €

(VUITANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-48 E5ZZPTJ0 u Tub per a ventilació, de PVC, de 20 cm de llargària, de 160 mm de diàmetre, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

5.14 €

(CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-49 E612413V m2 Paret de tancament SUSPESA, exterior formada per les següents capes descrites des de
l'exterior :
acabat amb sistema SATE,(morter monocapa(no inclòs) morter aglomerant ,malla de fibrea
de vidre, morter aglomerat,plaxa aïllament poliestirè expandit 40mm,morter adhesiu, placa
Aquaplanel de Kanuf o similar, aïllament de llana de roca 60mm, planta A de Knauf càmara
aite. aïllamenbt de llana de Roca 60mm i planxa Kanuf A.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es
dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas
de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució
de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

132.57 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-50 E612854L m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm color especial, d'una cara vista, col·locat amb
morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es
dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas
de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució
de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i

56.47 €
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s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-51 E612TRAV m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es
dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas
de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució
de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

22.76 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-52 E6Z1374V m Caixa per a persiana enrotllable en paret de 28 cm, de ceràmica armada per a revestir, de
34x25 cm i de més de 3 i fins a 4 m de llargària, per a un accionament a través de motor,
cinta o torn, col·locada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

27.10 €

(VINT-I-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-53 E721B327 m2 Membrana per a impermeabilització de especial per banys i zones humides tipus water stop
de Ferroland  adherida amb doble capa de ciment cola flexible tipus C2
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%En aquest criteri de deducció de forats s'inclou
l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el
forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitatAquest
criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

16.61 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-54 E7C2S332 m2 Aïllament tèrmic de caixa de persiana enrotllable, amb planxa de poliestirè extruït (XPS)
col·locades amb adhesiu de formulació específica.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

6.52 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-55 E7Z15MD0 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

8.86 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-56 E81121E4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

17.44 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-57 E81127E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:4, remolinat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

17.41 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-58 E8122313 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments
que s'hagin embrutat.

9.71 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-59 E82B142L0004 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït
esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) ref. P01FA711 de la serie Adhesius
cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC i rejuntat amb beurada CG2 ref.
P01FJ500 de la serie Morter de rejuntat cimentòs especial universal de BASF-CC (UNE-EN
13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.En
revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.

28.54 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-60 E82Z1A10 m Cantonera de PVC de de color estàndard, de 8 mm d'alçària, i amb forma de quart de cercle
tancat, col·locada amb morter adhesiu.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.90 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-61 E833535E m2 Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb pedra artificial de
morter de ciment colorejat beige, rentada amb àcid, de 2501 a 6400 cm2, col·locada amb
ganxos i morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les
especificacions de la DT.

94.70 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-62 E833C35E m2 Aplacat de faixa horitzontal exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb pedra artificial de
morter de ciment colorejat beige, rentada amb àcid, de 2501 a 6400 cm2, col·locada amb
ganxos i morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les
especificacions de la DT.

133.42 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-63 E83CABRE m2 Aplacat de faixa vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional amb una
cara polida i abrillantada, preu mitjà, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta
viva a les quatre vores i 1250 cm2, com a màxim, col·locada amb ganxos i morter de ciment
1:6.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les
especificacions de la DT.

169.39 €

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-64 E841BD82 m2 Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat superficial perforat, amb cantell rebaixat (E)
segons la norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i 19 mm de gruix , amb classe d'absorció
acústica D segons UNE-EN ISO 11654 , sistema desmuntable amb estructura acer
galvanitzat vista format per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada
1,2 m fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfil secundaris
col·locats formant retícula , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.

24.70 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-65 E842L834 m2 Cel ras registrable de plaques de llana de roca compactada, acabat superficial amb pintura
color blanc, amb cantell rebaixat/ranurat, de 600x 600 mm i 18 a 21 mm de gruix classe
d'absorció acústica A segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al
foc A1, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat oculta, formada per perfils principals en
forma de T invertida de 24 mm de base cada 0,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m i perfils rigiditzadors ,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.

35.99 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-66 E86BADB7 m2 Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini d'1,5 mm de gruix, acabat anoditzat color
especial, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat
amb muntants cada 60 cm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

50.35 €

(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-67 E898E470 m2 Pintat de parament horitzontal exterior arrebossat, amb pasta plàstica de picar amb acabat
texturat, amb una capa d'imprimació al làtex diluït i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments
que s'hagin embrutat.

13.78 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-68 E8J36C7L m Coronament de paret de 33 a 47 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc,
rentada amb àcid, amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

81.62 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-69 E8K3DC4K m Escopidor de 28 a 29 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, rentada
amb àcid, amb trencaaigües a un cantell, col·locada amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

37.26 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-70 E93AA3C0 m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

7.14 €

(SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-71 E9B4B3C5000D m2 Paviment interior amb peces de pedra granítica d'importació amb una cara flamejada, preu
mitjà, de 30 mm de gruix i 1251 a 2500 cm2, col·locades amb adhesiu C2 TE (UNE-EN
12004) ref. P01FA720 de la serie Adhesius cimentosos per a la col·locació de pedra natural i
marbre. Sistema CARRA de BASF-CC i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) ref.
P01FJ500 de la serie Morter de rejuntat cimentòs especial universal de BASF-CC

177.41 €

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-72 E9DD1C1D m2 Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat antilliscant, grup BIb/BIIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

30.07 €

(TRENTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-73 E9E1521J m2 Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT,
amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament específic
dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat.

26.11 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-74 EAF1457DK98Q u Finestra d'alumini F5 lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 80x160 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la serie
Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

423.59 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-75 EAF1477DK98Q u Finestra F4 d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 90x160 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la serie
Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

496.46 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-76 EAF5CNAC0007 u Fulla fixa ref. FSFX-FIX-2 de la serie SAPHIR FX de TECHNAL d'alumini lacat RAL 7022 ,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 90x240 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Altres articles: ref. P06SI250 de la

406.18 €
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serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
(QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-77 EAF5CNACK98Q u Fulla fixa d'alumini lacat RAL 7022, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 90x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

542.67 €

(CINC-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-78 EAF5CR7CK98Q u Fulla fixa d'alumini lacat RAL 7022 , col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 190x240 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

848.05 €

(VUIT-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-79 EAF5E9ADK98Q u Balconera d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents
i un fix, per a un buit d'obra aproximat de 250x240 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la serie
Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

1,808.93 €

(MIL VUIT-CENTS VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-80 EAQFAL15 u Fulla acabada i caixó metàl.lic per revestir per a porta corredissa encastada amb una llum
de pas de 100x 200 cm, de cares llises, acabat superficial ambde DM lacat, ferratges de preu
mitjà i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa
encastada

602.10 €

(SIS-CENTS DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-81 EB121EAE m Barana d'acer, d'alçada 40 cm formada per tubular 20x60 mm superior i dos travessers de
25x25 mm cada 15 cm. amb muntants 20x60 mm , acorada obra, pintada RAL 7022
completament acabada
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

100.57 €

(CENT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-82 EC17AB44 m2 Vidre aïllant d'una lluna de baixa emissivitat i una incolora, de 4 i 6 mm de gruix i cambra
d'aire de 12 mm, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

38.92 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-83 EC1G1121 m2 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral de
color estàndard, cambra d'aire de 6 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 3+3 amb
1 butiral transparent, col·locat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.S'han de
considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple
immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat

87.31 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-84 ED111E51 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

17.51 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
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P-85 ED15E871 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

22.56 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-86 ED3F3340 u Pericó prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, amb tapa cega de PVC
reforçada, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

29.45 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-87 ED5H6A95 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 130 a 160 mm
d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable entramada classe B125, segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb
solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

196.27 €

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-88 ED7FQ314 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

57.17 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-89 ED7FR114 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

46.53 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-90 EE36R5D1 u Radiador d'alumini de 25 elements amb 1 columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

338.18 €

(TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-91 EE39X583 u Radiador tovalloler de tub d'acer inoxidable, amb 3 espais de 300 a 600 mm d'amplària i de
900 a 1300 mm d'alçària, segons UNE-EN 442-1, mural, col·locat

539.31 €

(CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-92 EE41B152 u Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 150 mm de diàmetre nominal i
210 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic
de llana de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat.
Inclou PP de perforació sostre existent i coberta existent i posterior segellat sostre i capes
impermeables i encontres
per deixar la partida d'obra completament acabada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

371.15 €

(TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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P-93 EE41JP59 u Barret de xemeneia antivent per a la formació de xemeneia individual, de 150 mm de
diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1,
col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

74.31 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-94 EEGA17F9 u Partida alçada de reubicació d'unitat interior de bomba de calor existent en Sala, d'expansió
directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, de 4,9
a 5,6 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,20 a 2,40,
amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic
R32, col·locada.
Inclou tots el medis materials i humas per deixar la partida completament acabada i en
funciomanet  inclòs  recàrgues de fluid inclosos, per deixar la partida en funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

220.92 €

(DOS-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-95 EEGA17FA u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat
exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a
distància i termòstat, de 4,9 a 5,6 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en
calor, de EER de 2,20 a 2,40, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor
hermètic rotatiu i fluid frigorífic R32, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

1,605.93 €

(MIL SIS-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-96 EEGC31C9 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus cassette, unitat
exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a
distància i termòstat, de 4 vies de sortida d'aire, de 10,5 a 12,5 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1
compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R32, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

4,019.96 €

(QUATRE MIL DINOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-97 EEK13QB8 u Reixeta ventilació , d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat RAL 7022, de
1025x200 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta , amb comporta de regulació de
cabal tipus corredissa i fixada al bastiment.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

134.74 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-98 EEM3A112 u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 160 m3/h de cabal
màxim d'aire, col·locat en conducte

116.36 €

(CENT SETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-99 EEZ52210 u Partida alçada de desplaçament radiador en Sala (5m ) i planta primera (3m) utilitzant el
mateix mètode de canondades de calefacció.
Inclou tots el medis , materials i humans per deixar la partida d'obra completament acabada i
en funcionament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

154.84 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-100 EEZ52220 u Partida alçada de connexió dels nous radiadors de Sala , menjador i banys a la xarxa
existent de calefacció.
Inclour tots els medis , materials i hums , per deixar la parida d'obra completament acabada i
en funcionament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la

390.53 €



Ampliació Residència Avis Navàs

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 21/04/22 Pàg.: 16

DT.
(TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-101 EG21H81J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.La instal·lació
inclou els accessoris i les fixacions.

7.26 €

(SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-102 EG319656 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en canal o safata.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del
projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst
per a les connexions.

6.36 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-103 EH1L1141JJQB u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la
llumenera, amb ref. 70130033-583 de la serie Downlight superfície 701 de SIMON font
d'alimentació, muntada superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.

264.23 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-104 EH327M42 u Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de plàstic,
amb 2 làmpades led  de 100 W, muntat superficialment en parament vertical.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.

196.28 €

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-105 EH61R269 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens,
1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu
cas.

76.51 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-106 EJ14BA1P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

222.03 €

(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-107 EJ22612A u Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó
cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

109.94 €

(CENT NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-108 EJ22Y920 u Dutxa de telèfon d'aspersió regulable, roscada a tub flexible, sintètica, preu alt.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

50.79 €

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-109 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer
inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de
sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques

62.25 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-110 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques

133.28 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-111 EJ46U004 u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'alumini
recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

346.00 €

(TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS)

P-112 EJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

68.29 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-113 EJ46U015 u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de
tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

124.33 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-114 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

256.44 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-115 EL2FJ1G2 u Unitats * Un ascensor Simple
Tipus d'ascensor * MRL 2:1 (AIRON 1000-D) p similar Capacitat/Persones (Q) * 1000 Kg /
13 persones
Nº de parades * 3 Nº d'accessos * 3 / Emb.simple Recorregut Útil * 7,5 m
(aproximat)Velocitat * 1 m/s
Dimensions de recinte * 1830 x 2500 (ample x fons mm) Fossat * 1300 mm Escapament *
3600 mm
Unitat de Control * Microprocessador MUE 5000 control (CAN BUS) * Sistema de control
colectiva en baixada i pujada (3 x 400 / 230 Vac, 50 Hz) * Simplex* Variador KEBPrecablejat
* Instalació precablejada completa
* Caixes de conexió i revisió incloses* Caixa de control fossat incloses* Rosari de llums
inclòs
Màquina/Tracció * Màquina CEG mini 240 D-240mm 7,1 Kw Cabina * Dim.: 1100 (A) x 2100
(F) x 2100 (H) mm
* Tipus: SKS/95 * Panells: Panells en Acer Inoxidable * Sostre: Inox * Iluminació: Leds*
Terre: Prep.marbre (marbre no inclòs)* Ventilació: natural* Pasamà: acer Inox en panell
posterior cabina* Mig mirall en panell posterior
* Caixa de control: Situada en l'exterior (sostre cabina) * Fotoèl·llules/Barreres: Cortina
fotoelèctrica
* Altres:Barana de protecció al sostre sòcals y embocadures en inox Botonera de Cabina *
Botonera de columna completa, inclou: Pulsadors per tots els pisos de servei amb braille i
lluminosos Pulsadors d'obertura i tancament de portes Pulsador d'alarma amb auto trucada
de telèfon Display de cabina LCD Senyal visual i acústica de sobre-càrrega Llum
d'emergencia amb bateria recargable Botonera de Planta * Plaques d'Inox al marc de la porta
* Emergència obertura portes * Display LCD a la planta principal .Bastidor de Cabina *
LFP/2500-SLC EG-1200
Bastidor de contrapes * BCA/2000-S Guies * T-89/62/16 i T-65/54/8 (amb accessoris)
Cables * 9 cables de 6,5mm Drako 250T Limitador de velocitat * Inclòs Altres característiques
* Escala de fossat inclosa * Llum emergència 3 hores * Maniobra de rescatament automàtic

31,531.74 €

(TRENTA-UN MIL CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-116 EM112A10 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN
54-5 i UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat.
inclou medis materials i humans de connexió fins la xarxa existent , acabat i en funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

229.88 €

(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-117 ER3P2154 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

121.30 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-118 ER66244B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de
plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

19.07 €

(DINOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-119 ER743G11 m2 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C3.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

29.14 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-120 EY011312 m Ajudes de ram de paleta a totes i cada una de les intal.lacions i altres partida d'obra 1,121.54 €

(MIL  CENT VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-121 EY021311 u Partida de previsió d'imprevistos atesa la preexitència i intervenció en edificació
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT, validada abans
de la seva execució per DT i responsable tècnics Ajuntament

1,438.86 €

(MIL QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-122 F96511C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de
20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

26.20 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-123 FB121AAM m Partida alçada de retirada i col.locació de barana existent. Partida d'obra completament
acabada. Inclou repintat

16.18 €

(SETZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-124 FQ21BC60 u Resituació de paperera existent abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub
d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

35.92 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-125 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 20.36 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-126 K2131121 m3 Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els
perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats
per la DF.

94.69 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-127 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.Inclou enderroc materrial en càmera aire.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

9.91 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-128 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

20.94 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-129 K2183741 m2 Arrencada d'aplacat de pedra artificail en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.

11.66 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-130 K2183971 m Arrencada d'escopidor ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.

4.08 €

(QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-131 K2183A71 m Arrencada de coronament ceràmic o de pedra, de fins 30 cm d'amplària, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.

5.11 €

(CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-132 K218A210 m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 8.99 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-133 K218D6A0 m2 Desmuntatge d'aplacat de pedra en parament, amb mitjans manuals, neteja i aplec del
material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.

22.89 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-134 K2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.

7.19 €

(SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-135 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor.Inclou enderroc paviment de panot
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

120.86 €

(CENT VINT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-136 K2194721 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

8.18 €

(VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-137 K219CC11 m2 Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

7.86 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-138 K219KFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions
del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

15.97 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-139 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les
especificacions de la DT.

6.13 €

(SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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P-140 K21A2011 u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les
especificacions de la DT.

12.25 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-141 K21C201A m2 Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals,
aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

6.46 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-142 K21E1D11 u Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat de 100 m2 de
superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

287.66 €

(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-143 K21E3011 u Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat
o desmuntat segons les especificacions de la DT.

18.79 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-144 K21EA011 m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de
la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

9.41 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-145 K21EF011 u Arrencada d'unitat exterior i suports de sistema d'aire condicionat, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat
o desmuntat segons les especificacions de la DT.

94.70 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-146 K21EG011 u Arrencada d'unitat interior i suports de sistema d'aire condicionat tipus consola, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat
o desmuntat segons les especificacions de la DT.

85.31 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-147 K21FU100 m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1/2'' o 15 mm de
diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

2.32 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-148 K21FU110 m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1'' o 25 mm de
diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

2.78 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-149 K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de
la DT.Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.

0.94 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-150 K21H1011 u Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

2.82 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-151 K881M136 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII W2, segons la norma
UNE-EN 998-1, col·locat manualment sobre paraments sense revestir i acabat raspat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les
especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments
que s'hagin embrutat.Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.

20.41 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-152 K894ACK0 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i
dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la
DT.Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

15.10 €

(QUINZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-153 K898JTA0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa
segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments
que s'hagin embrutat.

8.59 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-154 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments
que s'hagin embrutat.

5.99 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-155 K9E1121G m2 Paviment de peces de formigó gris de 40x40x2,5 cm, de 10x5 pastilles classe 1a, preu alt,
sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada
de ciment pòrtland.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT,
amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament específic
dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat.

32.12 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
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P-156 K9U21AAD m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb
deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50%
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%

10.24 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-157 KAF12B9DK98Q u Finestra d'alumini F1 lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra aproximat de 160x160 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la serie
Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

841.93 €

(VUIT-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-158 KAF12F9MK98Q u Finestra d'alumini F2 lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra aproximat de 230x160 cm, elaborada amb perfils de preu
superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref.
P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

1,235.13 €

(MIL DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-159 KH2LRJAD u Llum decratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, forma
circular, 24 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR=22, eficàcia lluminosa de 60
lm/W, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe I , cos alumini, amb grau de protecció IP
44, col·locat encastat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.

113.60 €

(CENT TRETZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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m313512C51 Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba, armat amb 40
kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una
quantia d'1 m2/ m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat,
mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.No inclou cap operació de
moviment de terres.

P- 1  €241,72

Altres conceptes 241,72 €

m313522B83 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30
cm de gruix, de formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 50 kg/m3 i encofrat
industrialitzat per a murs, no vist.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat,
mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.No inclou cap operació de
moviment de terres.

P- 2  €436,39

Altres conceptes 436,39 €

m3135C57B2 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses de fonaments,
HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb bomba, armat amb 70 kg/m3 d'armadura per a lloses de
fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 i encofrat no vist amb una quantia de 0,2 m2/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat,
mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.No inclou cap operació de
moviment de terres.

P- 3  €333,33

Altres conceptes 333,33 €

m31452245H Mur de formigó armat, per a deixar el formigó una cara vista vist amb una
quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60
kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la
DT.

P- 4  €477,99

Altres conceptes 477,99 €

m314531A6G Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una
quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 150 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la
DT.

P- 5  €552,56

Altres conceptes 552,56 €

m31458116G Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3,
formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la
DT.

P- 6  €645,86

Altres conceptes 645,86 €
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m2145A26HB Sostre nervat unidireccional de 22+4 cm, amb cassetons de morter de ciment
amb una quantia de 0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m, amb una quantia
de 15 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura en
malles electrosoldades 15x30 cm, 6i 6 mm de D, i una quantia 0,085 m3 de
formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot. INCLOU ANCORATGE AMB
ESTRUCTURA EXISTENT PER MITJÀ DE D 12 C 35 CM EN TOT EL
PERÍMETRE DE L'ENCONTRE AMB EDIFICI EXISTENT
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les
especificacione de la DT.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els
elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les
cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la
recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La superfície
corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a
conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.

P- 7  €85,06

Altres conceptes 85,06 €

m2145C1862 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta
de pi, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba
i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15
kg/m2.
NCLOU ANCORATGE AMB ESTRUCTURA EXISTENT PER MITJÀ DE D 12
C 35 CM EN TOT EL PERÍMETRE DE L'ENCONTRE AMB EDIFICI
EXISTENT
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les
especificacione de la DT.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els
elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les
cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la
recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La superfície
corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a
conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.

P- 8  €147,07

Altres conceptes 147,07 €

m215123ACH Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa
separadora, impermeabilització amb imprimació CURIDAN amb una dues
menbranes GLASDAN 30 PELAST , ESTERDAN 40 P ELAST geptèxtil
DANOFELT PY 200 aïllament tèrmic DANOFELT PY 200 (3plaques de
40MM) capa separadora DANOFELT PY 200 i acabat de terrat amb capa de
protecció de palet de riera.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%No inclou la realització d'elements
especials com ara els minvells, els aiguafons, etc.

P- 9  €96,64

141041 Làmina asfàltica de betum elastòmer (tipus LBM),LBM-30.FV, d'1m d'ample i
pes mitja de 3.0 kg/m2, de superfície no protegida, amb armadura feltre de
fibra de vidre de 60 g/m2, ref. 141041 de la sèrie Glasdan de DANOSA

 €3.35000

141222 Làmina asfàltica de betum elastòmer de superfície protegida (tipus LBM),
LBM-40/G-FP 150 R, d'1m d'ample i pes mitja de 4.0 kg/m2, amb armadura
de feltre de polièster reforçada i estabilitzada de 150 g/m2 i material de
protecció de color gris a la cara externa de la lámina, ref. 141222 de la sèrie
Esterdan de DANOSA

 €9.86000

311013 Emulsió asfàltica de base aquosa, per a imprimació i preparació de
superfícies, en envàs de 5 Kg, ref. 311013 de la sèrie  Curidan de DANOSA

 €25.65000
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910022 Plafó rígid de poliestirè extruit d'aïllament tèrmic tipus IV, espessor 40 mm,

ref. 910022 de la sèrie Danodren de DANOSA
 €30.39000

E5113351 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de
diàmetre, de 5 cm de gruix, col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

 €6.69539

E5Z15N40 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

 €16.53942

E7B111A0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100
a 110 g/m2, col·locat sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen les pèrdues
de material corresponents a retalls i cavalcaments.

 €4.15369

Altres conceptes 0,00 €

m151Z1099 Junt de dilatació de la formació de pendents amb formigó, amb planxa de
poliestirè expandit i reforç de membrana amb làmina bituminosa LBM
(SBS)-40-FV+FP, per a coberta no transitable.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les
especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la
DF.

P- 10  €18,27

Altres conceptes 18,27 €

m151Z50AK Junt de dilatació estructural, a l'esquena d'ase, amb planxa de poliestirè
expandit, reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit, reforç de
membrana amb làmina bituminosa LBM (SBS)-40-FV+FP i segellat amb
massilla de silicona, per a coberta no transitable.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les
especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la
DF.

P- 11  €56,63

Altres conceptes 56,63 €

m151Z6UF9 Minvell amb reforç de membrana bituminosa LBM (SBS)-50/G-FP encastada
al parament i formació de junt de poliestirè expandit, per a coberta no
transitable.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les
especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la
DF.

P- 12  €57,82

Altres conceptes 57,82 €
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m216122A31 Envà d'obra de fàbrica ceràmica formada per un full de gruix 100 mm de peça
ceràmica de gran format de 700x500x100 mm col·locada amb adhesiu a base
de guix per a unió de peces ceràmiques, 
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de
més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen
l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

P- 13  €19,14

Altres conceptes 19,14 €

m216129129 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls, full
principal exterior de paret recolzada de 14 cm de gruix de maó calat de
290x140x50 mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra, revestiment intermedi
de la cara interior del full principal amb arrebossat W1, aïllament amb planxes
de poliestirè expandit EPS, de tensió a la compressió 30 kPa, de 40 mm de
gruix i full interior format per paredó amb morter elaborat a l'obra de 10 cm de
gruix de totxana de 290x140x100 mm, en tram central. C1+J1+N1+B1 segons
CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de
més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen
l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

P- 14  €94,74

Altres conceptes 94,74 €

m21612A352 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica per a revestir de dos fulls, full principal
exterior de paret recolzada de 14 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra, cambra d'aire, aïllament amb
planxes de poliestirè expandit EPS, de tensió a la compressió 50 kPa, de 50
mm de gruix i full interior format per envà col.locat amb morter elaborat a
l'obra o guix de 4 cm de gruix de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, en
tram central. C1+J1+B2/B3 segons CTE/DB-HS.
INCLOU PP DE TOTES LES PECES I ACCESSORIS PER SUBJECCIÓ
FAÇANA A ESTRUCTURA , LLINDES , ETC PER DEIXAR LA APRTIDA
D'OBRA COMPLETAMENT ACABADA
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de
més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen
l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

P- 15  €76,80

Altres conceptes 76,80 €
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m21612GEAC Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls travats
amb connector de fil d'acer inoxidable, full exterior de paret de passant de 14
cm de gruix de maó calat de 290x140x50 mm, col·locat amb morter elaborat a
l'obra, cambra d'aire de 2 cm de gruix, aïllament amb planxes de poliestirè
expandit EPS, de tensió a la compressió 60 kPa, de 20 mm de gruix i full
interior format per paret estructural de 14 cm de gruix de maó calat
290x140x100 mm, en tram central. C1+J1+B2/B3 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de
més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen
l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

P- 16  €148,34

Altres conceptes 148,34 €

m217CD4412 Aïllament exterior amb placa rígida de llana de roca, de densitat 66 a 85
kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK,
resistència tèrmica >=1,111 m2.K/W i revestiment de vel negre col·locades
amb adhesiu acrílic barrejat amb ciment pòrtland i amb fixacions mecàniques,
revestit exteriorment amb morter monocapa de calç amb acabat raspat, de 10
mm de gruix, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 4x4 mm i un
pes mínim de 180 g/m2, amb part proporcional d'angulars per a protecció
d'arestes d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament, no inclou
la preparació del suport. B2+ R3 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons
les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és
ara bastiments que s'hagin embrutat.

P- 17  €103,57

Altres conceptes 103,57 €

m2193513B4 Solera de formigó HA-20/P/20/ I armada , de 15 cm de gruix, capa drenant
amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa anticapilaritat DANOPREN
H 25 PLUS, capa de morter de neteja 5 cm, imprimació bituminosa CURIDAN
amb banda de reforç E30 PELAST , làmina impermeabilitzana POLYDSAN 48
P capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè. C2+D1 segons CTE/DB-HS., capa
separadora geotèxtil DANOFELT PY 200 aïllament tèrmic DANOPREN CJ
Geotèxtil DANOFELT PY 200 
Criteri d'amidament: m2 de superfície amid PLUS ada segons les
especificacions de la DT.L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No
són d'abonament els sobreescreixos laterals ni els necessaris per a
compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

P- 18  €85,85

311011 Emulsió asfàltica de base aquosa, per a imprimació i preparació de
superfícies, en envàs de 25 Kg, ref. 311011 de la sèrie  Curidan de DANOSA

 €9.25000

193525B4 Placa de formigó HA-25/P/20/ I, de 15 cm de gruix, armada amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm de D,
capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb
geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge de caixa de paviment del PN.
C2+D1 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament
correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No són d'abonament els
sobreescreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.

 €23.88025

E31521C3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/10/I, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la
DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF.

 €4.69417
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E7216CD3000D Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402,

d'una làmina, de densitat superficial 6,6 kg/m2 formada per làmina de betum
modificat LBM (SBS)-50/G ref. 141374 de la serie Polydan de DANOSA amb
una armadura FP de feltre de polièster de 190 g/m2 i acabat de color
estàndard, adherida amb oxiasfalt OA 90/40, prèvia imprimació. Altres
articles: ref. 55025 de la serie SUPERMULd'ASFALTOS CHOVA, ref.
13420025 de la serie IMPRIMACIONS i EMULSIONS I ADHESIUS de
TEXSA.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%En aquest criteri de deducció de
forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o
elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitatAquest criteri inclou les pèrdues
de material corresponents a retalls i cavalcaments.

 €18.10203

E7A24A0L Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen les pèrdues
de material corresponents a retalls i cavalcaments.

 €1.40226

E7B11AA0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2, col·locat
sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen les pèrdues
de material corresponents a retalls i cavalcaments.

 €4.86870

E7B21A0L Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen les pèrdues
de material corresponents a retalls i cavalcaments.

 €1.40226

E7C294750009 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de
gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i
1,176 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell mitjamossa ref. 910022
de la serie Danodren de DANOSA , col·locada amb emulsió bituminosa.
Altres articles: ref. P06BI090 de la serie Revestiments bituminosos de
BASF-CC.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

 €14.06773

E9234B91 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i,
grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament
correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No són d'abonament els
escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de
capes subjacents.

 €8.18357

Altres conceptes -0,00 €
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m2193527B4 Placa de formigó hidròfug HA-25/P/20/ I, de 15 cm de gruix, armada amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm de
D, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb
geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge de caixa de paviment del PN.
C1+C2+D1 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament
correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.No són d'abonament els
sobreescreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos
de capes subjacents.

P- 19  €35,86

Altres conceptes 35,86 €

m219C14432 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a
truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de
gruix, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament
específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

P- 20  €50,39

Altres conceptes 50,39 €

m1D5A2160 Drenatge exterior de mur de contenció d'alçària <= 3 m, de formigó de 10 cm
de gruix, per a recolzament de tub de PVC per a drenatges ranurat de
diàmetre 160 mm, impermeabilització amb barrera de vapor/estanqueïtat
d'una làmina bituminosa autoadherida LBA(SBS)-20-FV , capa drenant de
làmina de polietilè amb nòduls, capa filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa
amb graves per a drenatge, i càrrega de terres. D1+D3 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat, amidat segons les
especificacions de la DT.

P- 21  €120,56

Altres conceptes 120,56 €

u1G224200 Partida alçad de desplaçament instal.lacions en sala,per canvi d'ubicació
d'interruptors sala, accés numèric i termòstat

P- 22  €352,14

Altres conceptes 352,14 €

u1G224201 Instal·lació elèctrica interior per a la sala i menjador ,i exterior , sense ajudes
de ram de paleta.
Partida d'obra completament acabada inclou connexions a xarxa existent i
totes aquelles accions i materials per deixar la partida d'obra completament
acabada.

P- 23  €1.086,79

Altres conceptes 1.086,79 €

u1G22A301 Partida alçada de reconnexió d'enllumenat extreiors (aplics )
Inclou l'anulació de la línia i aplics existents (2) i formació de la xarxa
ampliada i la reconnexió , no s'inclouen les llumeneres exteriors. Per deixar la
aprtida d'obra completament acabada.

P- 24  €185,56

Altres conceptes 185,56 €

u1J414001 Partida alçada d'instal.lació de Instal·lació de lampisteria sense ajudes de ram
de paleta. Interior i exterior edifici

P- 25  €417,41

Altres conceptes 417,41 €
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m21R431150 Mòdul de pèrgola idèntica existents de dimensions 3.00x4.00 x 240 alçada i
umbracle de 12m2 L'estructura de suport està realitzada en acer galvanitzat
en calent pintat amb perfileria de 60x60 mm calçada sobre paviment amb
amb pletina 150x150 amb tacs mecànics.
La instal·lació és totalment mecànica, sense soldadures, mitjançant cargols
d'acer inoxidable. Transport i instal·lació inclosos.Partida d'obra completament
acabada
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

P- 26  €931,00

1486 Mòdul de pèrgola idèntica existents de dimensions 3.00x4.00 x 240 alçada i
umbracle de 12m2 L'estructura de suport està realitzada en acer galvanitzat
en calent pintat amb perfileria de 60x60 mm alcada sobre paviment amb
amb plentina 15x15 amb tacs mecànics.
La instal·lació és totalment mecànica, sense soldadures, mitjançant cargols
d'acer inoxidable. Transport i instal·lació inclosos.Partida d'obra
completament acabada

 €931.00000

Altres conceptes 0,00 €

m242152221 Enderroc de coberta invertida formada per capa de formigó lleuger de 15 cm
d'alçària mitjana, làmina impermeabilitzant i aïllament tèrmic amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les
indicacions de la DT.

P- 27  €27,30

Altres conceptes 27,30 €

u4G41A111 Quadre elèctric d'ascensor hidràulic amb interruptor automàtic magnetotèrmic
tipus ICP-M de 50 A d'intensitat nominal interruptor diferencial de 63 A
d'intensitat nominal i, comptador d'energia trifàsic de tres fils, col·locat en
caixa de doble aïllament de polièster reforçat, amb muntatge superficial.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 28  €803,22

Altres conceptes 803,22 €

uE21R12A0 Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la
soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

P- 29  €126,19

B2RA9SB0 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no
especials amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €7.58700

B2RA9TD0 Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques
no especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €34.39440

Altres conceptes 84,21 €

m2E22113C2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons
les especificacions de la DT.No inclou la tala d'arbres.

P- 30  €1,91

Altres conceptes 1,91 €
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m3E221C472 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la
DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb
les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació
que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada
de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en el preu el
manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.Tan sols
s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

P- 31  €3,64

Altres conceptes 3,64 €

m3E222192A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la
compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la
DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb
les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació
que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada
de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en el preu el
manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.Tan sols
s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

P- 32  €25,36

Altres conceptes 25,36 €

m3E2225212 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres a contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la
DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb
les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació
que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada
de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en el preu el
manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.Tan sols
s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

P- 33  €49,87

Altres conceptes 49,87 €
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m3E222B838 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en roca de
resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora
amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la
DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb
les modificacions aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació
que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada
de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos en el preu el
manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.Tan sols
s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

P- 34  €43,59

Altres conceptes 43,59 €

m3E2255H70 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en
tongades de 25 cm com a màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la
DT.La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas
de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la
construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

P- 35  €45,07

B0332020 Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens  €43.56000
Altres conceptes 1,51 €

m3E2255P70 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de
25 cm com a màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la
DT.La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas
de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la
construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

P- 36  €18,42

B033S500 Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 20 a 40 mm  €18.10710
Altres conceptes 0,31 €

m2E225T00F Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del
PM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

P- 37  €1,40

Altres conceptes 1,40 €

m3E2R4503A Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins
a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra
d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament
indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat
prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses
d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment per
esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

P- 38  €9,30

Altres conceptes 9,30 €
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m3E2R6423A Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra
d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament
indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat
prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses
d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment per
esponjament d'un 35%.

P- 39  €12,40

Altres conceptes 12,40 €

m2E3Z152P1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats
reciclats HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat
mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la
construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

P- 40  €8,14

B06NMA2B Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
HL-150/P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de
la construcció o demolició autoritzades

 €6.86805

Altres conceptes 1,27 €

kgE4417315 Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT,
d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents
a retalls.

P- 41  €2,59

B44Z70AA Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €2.52000

Altres conceptes 0,07 €

kgE442F03D Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a elements d'ancoratge formats
per peça composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i
rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra amb cargols.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT,
d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents
a retalls.

P- 42  €2,74

B44ZF0C5 Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça composta, en
perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat
al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €2.64000

Altres conceptes 0,10 €
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kgE4476125 Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa,així com muntanst verticals i horitzonals tubulasrs 40x40x1.5 mm,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura. 
Inclou pintura d'acabat de color  idèntic al monoc
INCLOU PP DE TACS QUÍMICS I ALTRES MEDIS DE SUBJECCIÓ DE
L'ESTRCUTURA SECUNDÀRIA(SUPORT FAÇANA) A L'ESTRCUTURA
PRINCIPAL.)
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT,
d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents
a retalls.

P- 43  €3,35

B44Z602A Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

 €2.51000

Altres conceptes 0,84 €

kgE44Z7A25 Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT,
d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents
a retalls.

P- 44  €3,87

B44Z7A2A Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç
d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per
a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €2.69000

Altres conceptes 1,18 €

m2E545UA50 Coberta acústica amb panell nervat de 50 mm de gruix, de dues planxes
d'acer prelacades de 0,6 mm de gruix, la inferior perforada, aïlament de fibra
mineral d'alta densitat de 100 kg/m3 i una conductivitat tèrmica de 0,04 W/mK,
amb un pes aproximat de 14,5 kg/m2, de 5 greques amb una separació de
250 mm, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 45  €35,51

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera  €0.85000
B0C5UA50 Placa nervada acústica de 50 mm de gruix, de dues planxes d'acer

prelacades de 0,6 mm de gruix, la inferior perforada, aïlament de fibra
mineral d'alta densitat de 100 kg/m3 i una conductivitat tèrmica de 0,04
W/mK, amb un pes aproximat de 14,5 kg/m2, de 5 greques amb una
separació de 250 mm

 €32.95950

Altres conceptes 1,70 €

uE5ZH5H77 Bonera sifònica d'ABS de diàmetre 80 mm amb tapa antigrava metàl·lica,
adherida sobre làmina bituminosa en calent.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 46  €36,61

BD515H71 Bonera sifònica d'ABS, de 50 mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica  €22.05000
Altres conceptes 14,56 €

uE5ZH88VD Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de diàmetre 200 mm i bastiment amb
perfil L de 20x20 mm, col·locada amb morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord
amb les especificacions de la DT.

P- 47  €80,06

B5ZH88V0 Reixa circular de desguàs d'acer galvanitzat, de diàmetre 200 mm i bastiment
amb perfil L de 20x20 mm

 €50.24000

Altres conceptes 29,82 €
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uE5ZZPTJ0 Tub per a ventilació, de PVC, de 20 cm de llargària, de 160 mm de diàmetre,
col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 48  €5,14

BFA1J440 Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2

 €1.94513

Altres conceptes 3,19 €

m2E612413V Paret de tancament SUSPESA, exterior formada per les següents capes
descrites des de l'exterior :
acabat amb sistema SATE,(morter monocapa(no inclòs) morter aglomerant
,malla de fibrea de vidre, morter aglomerat,plaxa aïllament poliestirè expandit
40mm,morter adhesiu, placa Aquaplanel de Kanuf o similar, aïllament de llana
de roca 60mm, planta A de Knauf càmara aite. aïllamenbt de llana de Roca
60mm i planxa Kanuf A.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de
més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen
l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

P- 49  €132,57

133066 Placa de guix laminat TIPO A 15 amb unes dimensions de 3000x1200x15
mm, ref. 133066 de la sèrie PLACA STANDARD STD de KNAUF GMBH

 €14.94000

2879 Placa aquapanel  €13.56000
70521 Placa de guix laminat SATINADO 18 amb unes dimensions de

3000x1200x18 mm, ref. 70521 de la sèrie PLACA STANDARD STD de
KNAUF GMBH

 €9.75000

E7C948C4 Aïllament amb feltres de llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de 60 mm
de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres, col·locat
amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

 €20.11946

E7CD5411 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè
expandit EPS, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 40 mm de gruix,
fixada amb adhesiu acrílic barrejat amb ciment pòrtland, amb malla de fibra
de vidre revestida de PVC, de 4x4 mm i un pes mínim de 180 g/m2,
embeguda amb adhesiu acrílic barrejat amb ciment pòrtland i fixació
mecànica del conjunt.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

 €62.40822

Altres conceptes 11,79 €
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m2E612854L Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm color especial, d'una
cara vista, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de
més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen
l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

P- 50  €56,47

B0F1D25A Maó calat, de 290x140x50 mm, cares vistes i de color especial, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

 €20.77600

Altres conceptes 35,69 €

m2E612TRAV Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de
més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen
l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

P- 51  €22,76

B0111000 Aigua  €0.01758
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
 €1.44076

B0FA12A0 Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1

 €9.18000

Altres conceptes 12,12 €

mE6Z1374V Caixa per a persiana enrotllable en paret de 28 cm, de ceràmica armada per a
revestir, de 34x25 cm i de més de 3 i fins a 4 m de llargària, per a un
accionament a través de motor, cinta o torn, col·locada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.

P- 52  €27,10

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0.36540

B6Z11740 Caixa per a persiana enrotllable, de ceràmica armada per a revestir, de
34x25 cm, de més de 3 i fins a 4 m de llargària, per a un accionament a
través de motor, cinta o torn

 €21.60000

Altres conceptes 5,13 €
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m2E721B327 Membrana per a impermeabilització de especial per banys i zones humides
tipus water stop de Ferroland adherida amb doble capa de ciment cola
flexible tipus C2
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%En aquest criteri de deducció de
forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o
elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitatAquest criteri inclou les pèrdues
de material corresponents a retalls i cavalcaments.

P- 53  €16,61

B712V0L0 Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (APP) 50/G-FP
amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2

 €13.55200

B7Z22000 Emulsió bituminosa, tipus EB  €0.54000
Altres conceptes 2,52 €

m2E7C2S332 Aïllament tèrmic de caixa de persiana enrotllable, amb planxa de poliestirè
extruït (XPS) col·locades amb adhesiu de formulació específica.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

P- 54  €6,52

B0911200 Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el
poliestirè

 €1.68525

B7C28330 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 30 mm de gruix i
resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 0,96774 i
0,88235 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell encadellat

 €4.64100

Altres conceptes 0,19 €

mE7Z15MD0 Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.

P- 55  €8,86

Altres conceptes 8,86 €

m2E81121E4 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment
pòrtland amb filler calcari 32,5 R.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests
criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és
ara bastiments que s'hagin embrutat.

P- 56  €17,44

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

 €0.44586

Altres conceptes 16,99 €
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m2E81127E2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests
criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és
ara bastiments que s'hagin embrutat.

P- 57  €17,41

Altres conceptes 17,41 €

m2E8122313 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN
13279-1.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en
una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més
de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és
ara bastiments que s'hagin embrutat.

P- 58  €9,71

B0522300 Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1  €0.10374
Altres conceptes 9,61 €

m2E82B142L0004 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres
extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) ref.
P01FA711 de la serie Adhesius cimentosos per a la col·locació estàndard de
BASF-CC i rejuntat amb beurada CG2 ref. P01FJ500 de la serie Morter de
rejuntat cimentòs especial universal de BASF-CC (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

P- 59  €28,54

B05A2203K8TP Morter deformable i impermeable per al rejuntat de rajoles ceràmiques en
balcons, terrasses i sòls amb calefacció radiant, Classificació segons EN
13888 com CG2, PCI PERICOLOR FLEX, de BASF-CC, ref. P01FJ500 de la
serie Morter de rejuntat cimentòs especial universal de BASF-CC

 €1.32540

B0711013K9EC Adhesiu especial per col·locació de rajoles ceràmiques, PCI PERICOL PRO,
de BASF-CC, ref. P01FA711 de la serie Adhesius cimentosos per a la
col·locació estàndard de BASF-CC

 €2.54946

B0FG6182 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15
peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

 €20.82300

Altres conceptes 3,84 €

mE82Z1A10 Cantonera de PVC de de color estàndard, de 8 mm d'alçària, i amb forma de
quart de cercle tancat, col·locada amb morter adhesiu.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.

P- 60  €4,90
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B0711010 Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004  €0.21500
B82Z1A10 Cantonera de PVC de de color estàndard, de 8 mm d'alçària, i amb forma de

quart de cercle tancat
 €2.55000

Altres conceptes 2,14 €

m2E833535E Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
pedra artificial de morter de ciment colorejat beige, rentada amb àcid, de 2501
a 6400 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons
les especificacions de la DT.

P- 61  €94,70

B0GA1350 Placa de pedra artificial de morter de ciment gris, rentada amb àcid, de 2501
a 6400 cm2

 €78.23400

B83Z1100 Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats  €3.40000
B9CZ1000 Beurada blanca  €0.46980

Altres conceptes 12,60 €

m2E833C35E Aplacat de faixa horitzontal exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
pedra artificial de morter de ciment colorejat beige, rentada amb àcid, de 2501
a 6400 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons
les especificacions de la DT.

P- 62  €133,42

B0GA1350 Placa de pedra artificial de morter de ciment gris, rentada amb àcid, de 2501
a 6400 cm2

 €78.23400

B83Z1100 Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats  €3.40000
B9CZ1000 Beurada blanca  €0.46980

Altres conceptes 51,32 €

m2E83CABRE Aplacat de faixa vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica
nacional amb una cara polida i abrillantada, preu mitjà, de 20 mm de gruix
amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i 1250 cm2, com a
màxim, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons
les especificacions de la DT.

P- 63  €169,39

B0G1KK0D Pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada, preu mitjà, de 20
mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores

 €160.94350

B83Z1100 Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats  €3.40000
B9CZ1000 Beurada blanca  €0.46980

Altres conceptes 4,58 €

m2E841BD82 Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat superficial perforat, amb
cantell rebaixat (E) segons la norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i 19
mm de gruix , amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN ISO 11654 ,
sistema desmuntable amb estructura acer galvanitzat vista format per perfils
principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfil secundaris
col·locats formant retícula , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

P- 64  €24,70

B841BD80 Placa d'escaiola per a cel ras registrable, acabat superficial perforat, amb
cantell rebaixat (E) segons la norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i 19
mm de gruix , amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,55 segons
UNE-EN ISO 11654 , i reacció al foc A2-s1, d0

 €17.31430

B84ZE510 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm
formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base
col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de
perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a
14 kg

 €6.03580

Altres conceptes 1,35 €
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m2E842L834 Cel ras registrable de plaques de llana de roca compactada, acabat superficial
amb pintura color blanc, amb cantell rebaixat/ranurat, de 600x 600 mm i 18 a
21 mm de gruix classe d'absorció acústica A segons UNE-EN ISO 11654,
resistència a la humitat 95% i reacció al foc A1, col·locat amb estructura
d'acer galvanitzat oculta, formada per perfils principals en forma de T invertida
de 24 mm de base cada 0,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m i
perfils rigiditzadors , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

P- 65  €35,99

B842L835 Placa de llana de roca compactada per a cel ras, acabat superficial amb
pintura color blanc, amb cantell rebaixat/ranurat ( D) segons norma UNE-EN
13964, de 600x 600 mm i de 18 a 21 mm de gruix, amb un coeficient
d'absorció acústica ponderat de 0,9 a 1 segons UNE-EN ISO 11654,
resistència a la humitat 95% i reacció al foc A1

 €27.34650

B84Z3410 Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm
formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base
col·locats cada 0,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m
aproximadament fixats als perfils principals i perfils rigiditzadors, inclòs part
proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una
càrrega de fins a 14 kg

 €7.08640

Altres conceptes 1,56 €

m2E86BADB7 Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini d'1,5 mm de gruix, acabat
anoditzat color especial, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques
sobre perfileria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

P- 66  €50,35

B0A4A400 Visos galvanitzats  €0.22134
B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis  €2.04000
B83ZA700 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm

d'amplària
 €3.08760

B863BDC7 Planxa d'alumini d'1,5 mm de gruix, acabat anoditzat color especial, tallat a
mida

 €35.49000

Altres conceptes 9,51 €

m2E898E470 Pintat de parament horitzontal exterior arrebossat, amb pasta plàstica de picar
amb acabat texturat, amb una capa d'imprimació al làtex diluït i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions
de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en
una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més
de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara
bastiments que s'hagin embrutat.

P- 67  €13,78

B89ZQ000 Pasta plàstica de picar  €4.41000
B8ZAE000 Imprimació al làtex  €7.25000

Altres conceptes 2,12 €

mE8J36C7L Coronament de paret de 33 a 47 cm de gruix, amb pedra artificial de morter
de ciment blanc, rentada amb àcid, amb dos cantells en escaire, col·locada
amb morter mixt 1:0,5:4.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.

P- 68  €81,62

B0GAB3F7 Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, rentada amb àcid, per a
coronament de parets de 33 a 47 cm de gruix i amb dos cantells en escaire

 €78.23400
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Altres conceptes 3,39 €

mE8K3DC4K Escopidor de 28 a 29 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment
blanc, rentada amb àcid, amb trencaaigües a un cantell, col·locada amb
morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.

P- 69  €37,26

B0GAB3L4 Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, rentada amb àcid, de 29
cm d'amplària i amb trencaaigües a un cantell

 €26.00000

Altres conceptes 11,26 €

m2E93AA3C0 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

P- 70  €7,14

Altres conceptes 7,14 €

m2E9B4B3C5000D Paviment interior amb peces de pedra granítica d'importació amb una cara
flamejada, preu mitjà, de 30 mm de gruix i 1251 a 2500 cm2, col·locades amb
adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) ref. P01FA720 de la serie Adhesius
cimentosos per a la col·locació de pedra natural i marbre. Sistema CARRA de
BASF-CC i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) ref. P01FJ500 de la
serie Morter de rejuntat cimentòs especial universal de BASF-CC

P- 71  €177,41

B05A2203K8TP Morter deformable i impermeable per al rejuntat de rajoles ceràmiques en
balcons, terrasses i sòls amb calefacció radiant, Classificació segons EN
13888 com CG2, PCI PERICOLOR FLEX, de BASF-CC, ref. P01FJ500 de la
serie Morter de rejuntat cimentòs especial universal de BASF-CC

 €1.12800

B0711024K8TY Adhesiu especial per col·locació de plaques de marbre i pedra natural,
classificació C2TE, PCI PERICOL CARRALIT, de BASF-CC, ref. P01FA720
de la serie Adhesius cimentosos per a la col·locació de pedra natural i
marbre. Sistema CARRA de BASF-CC

 €7.64400

B0G1PL04 Pedra granítica nacional amb una cara flamejada, preu mitjà, de 30 mm de
gruix amb aresta viva a les quatre vores

 €164.12500

Altres conceptes 4,51 €

m2E9DD1C1D Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat antilliscant, grup BIb/BIIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, d'1 a 5
peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

P- 72  €30,07

B05A2203 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN
13888, de color

 €1.56750

B0711024 Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004  €8.33417
B0FHD192 Rajola de gres premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o

quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411)
 €19.60440

Altres conceptes 0,56 €

m2E9E1521J Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu alt,
sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment
1:8 i beurada de ciment pòrtland.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a
obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

P- 73  €26,11

B0111000 Aigua  €0.00169
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B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €1.06862
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0.43192

B9E15200 Panot gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu alt  €10.96500
Altres conceptes 13,64 €

uEAF1457DK98Q Finestra d'alumini F5 lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 80x160 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la
serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

P- 74  €423,59

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €1.28640

B7J50090K98Q Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul,
MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC

 €1.08560

BAF1437D Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,75 a 1,04 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

 €406.98000

Altres conceptes 14,24 €

uEAF1477DK98Q Finestra F4 d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 90x160 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la
serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

P- 75  €496,46

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €1.28640

B7J50090K98Q Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul,
MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC

 €1.18000

BAF1447D Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

 €479.75760

Altres conceptes 14,24 €

uEAF5CNAC0007 Fulla fixa ref. FSFX-FIX-2 de la serie SAPHIR FX de TECHNAL d'alumini lacat
RAL 7022 , col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 90x240 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Altres articles: ref.
P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

P- 76  €406,18

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €1.92960

B7J50090K98Q Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul,
MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC

 €1.74640

BAF1C3ACDZLL Finestra de perfils d'alumini sèrie SAPHIR FX, d'una fulla fixa, 52 mm de
mòdul, d'1.5 a 1.9 m2, cl: 4 9A C5, acabat lacat blanc, ref. FSFX-FIX-2 de la
serie SAPHIR FX de TECHNAL

 €397.64340

Altres conceptes 4,86 €



Ampliació Residència Avis Navàs

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 21Data: 21/04/22

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

uEAF5CNACK98Q Fulla fixa d'alumini lacat RAL 7022, col·locada sobre bastiment de base, per a
un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Article:
ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

P- 77  €542,67

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €1.92960

B7J50090K98Q Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul,
MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC

 €1.74640

BAF1C3AC Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a
un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

 €537.21360

Altres conceptes 1,78 €

uEAF5CR7CK98Q Fulla fixa d'alumini lacat RAL 7022 , col·locada sobre bastiment de base, per a
un buit d'obra aproximat de 190x240 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Article:
ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

P- 78  €848,05

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €2.57280

B7J50090K98Q Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul,
MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC

 €2.26560

BAF1C57C Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a
un buit d'obra de 3,5 a 5,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

 €842.68800

Altres conceptes 0,52 €

uEAF5E9ADK98Q Balconera d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents i un fix, per a un buit d'obra aproximat de 250x240 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI250
de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

P- 79  €1.808,93

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €2.57280

B7J50090K98Q Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul,
MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC

 €2.26560

BAF1E4AD Balconera d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

 €1,511.57160

Altres conceptes 292,52 €

uEAQFAL15 Fulla acabada i caixó metàl.lic per revestir per a porta corredissa encastada
amb una llum de pas de 100x 200 cm, de cares llises, acabat superficial
ambde DM lacat, ferratges de preu mitjà i folrat del bastiment de base amb
fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada

P- 80  €602,10
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BANCAA20 Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer

galvanitzat, d'1 fulla de 100x 200 cm de llum de pas, per a acabat arrebossat
o enguixat

 €385.34000

BAQDR1AA Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 100x 200 cm,
de cares llises amb acabat lacat

 €89.96000

BAZ2CA26 Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 100x
200cm, de DM lacat, per a 1 fulla

 €111.27000

BAZGC3H0 Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla coredissa, de preu mitjà  €6.72000
Altres conceptes 8,81 €

mEB121EAE Barana d'acer, d'alçada 40 cm formada per tubular 20x60 mm superior i dos
travessers de 25x25 mm cada 15 cm. amb muntants 20x60 mm , acorada
obra, pintada RAL 7022 completament acabada
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.

P- 81  €100,57

B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0.22350

BB121EA0 Barana d'acer, d'alçada 40 cm formada per tubular 20x60 mm superior i dos
travessers de 25x25 mm cada 15 cm. amb muntants 20x60 mm , acorada
obra, pintada RAL 7022 completament acabada

 €80.00000

Altres conceptes 20,35 €

m2EC17AB44 Vidre aïllant d'una lluna de baixa emissivitat i una incolora, de 4 i 6 mm de
gruix i cambra d'aire de 12 mm, col·locat amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC

P- 82  €38,92

BC17AB40 Vidre aïllant d'una lluna de baixa emissivitat i una incolora, de 4 i 6 mm de
gruix i cambra d'aire de 12 mm

 €36.00000

Altres conceptes 2,92 €

m2EC1G1121 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 3+3
amb 1 butiral de color estàndard, cambra d'aire de 6 mm de gruix i vidre
laminar de lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral transparent, col·locat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris
següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no
ho sigui:- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat

P- 83  €87,31

BC1G1121 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 3+3
amb 1 butiral de color estàndard, cambra d'aire de 6 mm de gruix i vidre
laminar de lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral transparent

 €85.16000

Altres conceptes 2,15 €

mED111E51 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.

P- 84  €17,51

BD13259B Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm i de llargària 5 m, per a encolar

 €3.20000

BDW3B500 Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm  €2.00000
BDY3B500 Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm  €0.03000

Altres conceptes 12,28 €

mED15E871 Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls
i la repercussió de les peces especials a col·locar.

P- 85  €22,56

BD13287B Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm i de llargària 3 m, per a encolar

 €6.23000

BD1Z2300 Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm  €1.71520
BDW3B800 Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm  €2.56740
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BDY3B800 Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm  €0.11000

Altres conceptes 11,94 €

uED3F3340 Pericó prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, amb tapa cega
de PVC reforçada, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

P- 86  €29,45

BD3F3340 Pericó prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, amb tapa cega
de PVC reforçada

 €21.43000

Altres conceptes 8,02 €

mED5H6A95 Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 130
a 160 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable
entramada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i
parets de 100 mm de gruix.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.

P- 87  €196,27

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €6.23948

BD5H6A95 Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i 130 a
160 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable entramada
classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal

 €187.98150

Altres conceptes 2,05 €

mED7FQ314 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15
cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls
i la repercussió de les peces especials a col·locar.

P- 88  €57,17

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €15.79368
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
 €7.86552

BD7FQ310 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

 €7.80000

BDW3B900 Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm  €5.65290
BDY3B900 Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm  €0.26000

Altres conceptes 19,80 €

mED7FR114 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15
cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls
i la repercussió de les peces especials a col·locar.

P- 89  €46,53

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €12.99480
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
 €7.14704

BD7FR110 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

 €5.79600

BDW3B700 Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm  €1.83480
BDY3B700 Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm  €0.08000

Altres conceptes 18,68 €
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uEE36R5D1 Radiador d'alumini de 25 elements amb 1 columna, de 750 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per
a anar encastat, sense valvuleria.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 90  €338,18

BE36R5D0 Radiador d'alumini de 25 elements amb 1 columna, de 750 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim

 €325.00000

BEW31400 Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar  €1.48000
Altres conceptes 11,70 €

uEE39X583 Radiador tovalloler de tub d'acer inoxidable, amb 3 espais de 300 a 600 mm
d'amplària i de 900 a 1300 mm d'alçària, segons UNE-EN 442-1, mural,
col·locat

P- 91  €539,31

BE39X583 Radiador tovalloler de tub d'acer inoxidable, amb 3 espais, de 300 a 600 mm
d'amplària i de 900 a 1300 mm d'alçària, segons UNE-EN 442-1

 €520.00000

Altres conceptes 19,31 €

uEE41B152 Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 150 mm de
diàmetre nominal i 210 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble
paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons
la norma UNE-EN 1856-1, col·locat.
Inclou PP de perforació sostre existent i coberta existent i posterior segellat
sostre i capes impermeables i encontres
per deixar la partida d'obra completament acabada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

P- 92  €371,15

BE41B152 Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 150 mm de
diàmetre nominal i 210 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble
paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de roca,
segons la norma UNE-EN 1856-1

 €84.05000

BEW4S251 Suport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de 210 mm de diàmetre
exterior, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), fixat mecànicament

 €6.63300

BEY41150 Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular metàl·lica,
de 210 mm de diàmetre exterior

 €6.55000

Altres conceptes 273,92 €

uEE41JP59 Barret de xemeneia antivent per a la formació de xemeneia individual, de 150
mm de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la
norma UNE-EN 1856-1, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

P- 93  €74,31

BE41JP59 Barret de xemeneia antivent per a la formació de xemeneia individual, de 150
de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma
UNE-EN 1856-1

 €72.27000

Altres conceptes 2,04 €
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uEEGA17F9 Partida alçada de reubicació d'unitat interior de bomba de calor existent en
Sala, d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat
exterior amb ventiladors axials, de 4,9 a 5,6 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,20 a 2,40, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R32, col·locada.
Inclou tots el medis materials i humas per deixar la partida completament
acabada i en funciomanet inclòs recàrgues de fluid inclosos, per deixar la
partida en funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 94  €220,92

BEGA17F9 Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus
mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador
centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4,9 a 5,6 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,20 a 2,40, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R407c

 €141.36200

Altres conceptes 79,56 €

uEEGA17FA Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus
mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador
centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4,9 a 5,6 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,20 a 2,40, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R32, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 95  €1.605,93

BEGA17FA Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus
mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador
centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4,9 a 5,6 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,20 a 2,40, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R410 A

 €1,560.00000

Altres conceptes 45,93 €

uEEGC31C9 Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus
cassette, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador
centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4 vies de sortida d'aire, de
10,5 a 12,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor,
amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i
fluid frigorífic R32, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 96  €4.019,96

BEGC31B9 Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus
cassette, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb
ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4 vies de
sortida d'aire, de 10,5 a 12,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred
com en calor, de EER de 2,60 a 2,80, amb alimentació monofàsica de 230 V,
amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o R410a

 €3,900.00000

Altres conceptes 119,96 €

uEEK13QB8 Reixeta ventilació , d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat
RAL 7022, de 1025x200 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta , amb
comporta de regulació de cabal tipus corredissa i fixada al bastiment.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 97  €134,74

BEK13QB8 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 1025x325 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció
recta, amb comporta de regulació de cabal tipus corredissa i per a fixar al
bastiment

 €130.00000

Altres conceptes 4,74 €

uEEM3A112 Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 160
m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat en conducte

P- 98  €116,36
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BEM3A110 Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 160

m3/h de cabal màxim d'aire, per a instal·lar en conducte
 €87.89000

Altres conceptes 28,47 €

uEEZ52210 Partida alçada de desplaçament radiador en Sala (5m ) i planta primera (3m)
utilitzant el mateix mètode de canondades de calefacció.
Inclou tots el medis , materials i humans per deixar la partida d'obra
completament acabada i en funcionament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 99  €154,84

BEZ52000 Tap cec, preu alt, per a radiador  €0.98000
BEZ55000 Tap amb reducció, preu alt, per a radiador  €1.12000
BEZ5A000 Purgador per a radiadors, manual  €0.29000
BEZ5H110 Aixeta monotub per a radiador, termostabilitzable, preu alt  €13.21000

Altres conceptes 139,24 €

uEEZ52220 Partida alçada de connexió dels nous radiadors de Sala , menjador i banys a
la xarxa existent de calefacció.
Inclour tots els medis , materials i hums , per deixar la parida d'obra
completament acabada i en funcionament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 100  €390,53

BEZ52000 Tap cec, preu alt, per a radiador  €0.98000
BEZ55000 Tap amb reducció, preu alt, per a radiador  €1.12000
BEZ5B000 Purgador per a radiadors, automàtic  €1.33000
BEZ5H110 Aixeta monotub per a radiador, termostabilitzable, preu alt  €13.21000

Altres conceptes 373,89 €

mEG21H81J Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels
retalls.La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

P- 101  €7,26

BG21H810 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €5.55900

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC  €0.22000
Altres conceptes 1,48 €

mEG319656 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat en canal o safata.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com
l'excés previst per a les connexions.

P- 102  €6,36

BG319650 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
PVC

 €5.43660

Altres conceptes 0,92 €

uEH1L1141JJQB Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de
potència de la llumenera, amb ref. 70130033-583 de la serie Downlight
superfície 701 de SIMON font d'alimentació, muntada superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació
de la làmpada.

P- 103  €264,23
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BH1L1141JJQB Lluminària modular 60x60 amb llum LED color neutre NW , categoria B,

optica Opal i temperatura de color 4000K , amb 3200 lumens a 39W . model
simon 72660033-884

 €250.00000

Altres conceptes 14,23 €

uEH327M42 Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa d'acer esmaltat i
difusor de plàstic, amb 2 làmpades led de 100 W, muntat superficialment en
parament vertical.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació
de la làmpada.

P- 104  €196,28

BH327M42 Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa d'acer esmaltat i
difusor de plàstic, amb 2 làmpades incandescents de 75 W, per a muntar
superficialment

 €184.38000

BHW32000 Part proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic, muntats
superficialment

 €1.12000

Altres conceptes 10,78 €

uEH61R269 Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb
un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i
l'equip complert d'encesa en el seu cas.

P- 105  €76,51

BH61R76A Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb
un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

 €74.75000

Altres conceptes 1,76 €

uEJ14BA1P Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna
i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu
alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 106  €222,03

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0.19296

BJ14BA1P Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida
vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, color blanc i preu alt

 €212.32000

Altres conceptes 9,52 €

uEJ22612A Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de
telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de
1/2´´.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 107  €109,94

BJ22612A Aixeta monocomandament, mural, per a muntar superficialment, per a dutxa
de telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de
1/2´´

 €104.91000

Altres conceptes 5,03 €

uEJ22Y920 Dutxa de telèfon d'aspersió regulable, roscada a tub flexible, sintètica, preu
alt.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 108  €50,79

BJ22Y920 Dutxa de telèfon d'aspersió regulable, per a roscar a tub flexible, sintètica,
preu alt

 €48.84000

Altres conceptes 1,95 €
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uEJ42U010 Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1
kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb
fixacions mecàniques

P- 109  €62,25

BJ42U010 Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1
Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat.

 €60.36000

Altres conceptes 1,89 €

uEJ43U005 Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x
190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 110  €133,28

BJ43U005 Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x
190 mm

 €133.16000

Altres conceptes 0,12 €

uEJ46U004 Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450
mm, d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 111  €346,00

BJ46U004 Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de
350x450 mm, d'alumini recobert de nilò

 €343.12000

Altres conceptes 2,88 €

uEJ46U010 Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D,
de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 112  €68,29

BJ46U010 Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D,
de tub d'acer inoxidable

 €66.91000

Altres conceptes 1,38 €

uEJ46U015 Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i
35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 113  €124,33

BJ46U015 Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i
35 mm de D, de tub d'acer inoxidable

 €123.56000

Altres conceptes 0,77 €

uEJ46U020 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 114  €256,44

BJ46U020 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'acer inoxidable

 €249.56000

Altres conceptes 6,88 €
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uEL2FJ1G2 Unitats * Un ascensor Simple
Tipus d'ascensor * MRL 2:1 (AIRON 1000-D) p similar Capacitat/Persones (Q)
* 1000 Kg / 13 persones
Nº de parades * 3 Nº d'accessos * 3 / Emb.simple Recorregut Útil * 7,5 m
(aproximat)Velocitat * 1 m/s
Dimensions de recinte * 1830 x 2500 (ample x fons mm) Fossat * 1300 mm
Escapament * 3600 mm
Unitat de Control * Microprocessador MUE 5000 control (CAN BUS) * Sistema
de control colectiva en baixada i pujada (3 x 400 / 230 Vac, 50 Hz) * Simplex*
Variador KEBPrecablejat * Instalació precablejada completa
* Caixes de conexió i revisió incloses* Caixa de control fossat incloses* Rosari
de llums inclòs
Màquina/Tracció * Màquina CEG mini 240 D-240mm 7,1 Kw Cabina * Dim.:
1100 (A) x 2100 (F) x 2100 (H) mm
* Tipus: SKS/95 * Panells: Panells en Acer Inoxidable * Sostre: Inox *
Iluminació: Leds* Terre: Prep.marbre (marbre no inclòs)* Ventilació: natural*
Pasamà: acer Inox en panell posterior cabina* Mig mirall en panell posterior
* Caixa de control: Situada en l'exterior (sostre cabina) *
Fotoèl·llules/Barreres: Cortina fotoelèctrica
* Altres:Barana de protecció al sostre sòcals y embocadures en inox Botonera
de Cabina * Botonera de columna completa, inclou: Pulsadors per tots els
pisos de servei amb braille i lluminosos Pulsadors d'obertura i tancament de
portes Pulsador d'alarma amb auto trucada de telèfon Display de cabina LCD
Senyal visual i acústica de sobre-càrrega Llum d'emergencia amb bateria
recargable Botonera de Planta * Plaques d'Inox al marc de la porta
* Emergència obertura portes * Display LCD a la planta principal .Bastidor de
Cabina * LFP/2500-SLC EG-1200
Bastidor de contrapes * BCA/2000-S Guies * T-89/62/16 i T-65/54/8 (amb
accessoris) Cables * 9 cables de 6,5mm Drako 250T Limitador de velocitat *
Inclòs Altres característiques * Escala de fossat inclosa * Llum emergència 3
hores * Maniobra de rescatament automàtic

P- 115  €31.531,74

BL31J1R1 Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense
reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s,
nivell de trànsit estàndard, per a 10 persones (càrrega màxima de 800 kg),
de 2 a 6 parades (recorregut de 3 a 15 m), habitacle de qualitat alta de mides
1400x1350 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura
central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva
de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 1314/1997

 €27,378.39000

BL3M31G1 Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell
de trànsit estàndard, per a 10 persones (càrrega màxima 800 kg), de 2 a 6
parades, de qualitat mitjana, portes d'accés automàtiques d'obertura central
de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de
baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 1314/1997

 €3,159.15000

Altres conceptes 994,20 €

uEM112A10 Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons
norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat.
inclou medis materials i humans de connexió fins la xarxa existent , acabat i
en funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 116  €229,88

BM112A10 Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons
norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7, amb base d'encastar

 €61.45000

BMY11000 Part proporcional d'elements especials per a detectors  €0.38000
Altres conceptes 168,05 €

m3ER3P2154 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

P- 117  €121,30

BR3P2150 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

 €81.28076

Altres conceptes 40,02 €
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uER66244B Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació
de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un
10% de compost i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 118  €19,07

B0111000 Aigua  €0.02028
BR341150 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs

de 0,8 m3
 €0.38314

ER4AC2A1 Subministrament de Bougainvillea g.'Sanderiana' en contenidor de 10 l.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

 €9.45000

Altres conceptes 9,22 €

m2ER743G11 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa
Standard C3.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

P- 119  €29,14

B0111000 Aigua  €0.01690
BR4U3G10 Placa de gespa tipus Standard C3, per a implantació directa  €24.95900

Altres conceptes 4,16 €

mEY011312 Ajudes de ram de paleta a totes i cada una de les intal.lacions i altres partida
d'obra

P- 120  €1.121,54

Altres conceptes 1.121,54 €

uEY021311 Partida de previsió d'imprevistos atesa la preexitència i intervenció en
edificació
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT,
validada abans de la seva execució per DT i responsable tècnics Ajuntament

P- 121  €1.438,86

Altres conceptes 1.438,86 €

mF96511C5 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H
i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.

P- 122  €26,20

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 €3.93254

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0.08358

B96511C0 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants
A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340

 €8.19000

Altres conceptes 13,99 €

mFB121AAM Partida alçada de retirada i col.locació de barana existent. Partida d'obra
completament acabada. Inclou repintat

P- 123  €16,18

B0A62F90 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella  €2.02000
Altres conceptes 14,16 €

uFQ21BC60 Resituació de paperera existent abatible de planxa d'acer perforada i suports
laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 124  €35,92

Altres conceptes 35,92 €

hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 125  €20,36

Altres conceptes 20,36 €



Ampliació Residència Avis Navàs

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 31Data: 21/04/22

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

m3K2131121 Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a
diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els
aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

P- 126  €94,69

Altres conceptes 94,69 €

m2K2161511 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.Inclou enderroc materrial
en càmera aire.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

P- 127  €9,91

Altres conceptes 9,91 €

m2K2164771 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

P- 128  €20,94

Altres conceptes 20,94 €

m2K2183741 Arrencada d'aplacat de pedra artificail en parament vertical, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les
indicacions de la DT.

P- 129  €11,66

Altres conceptes 11,66 €

mK2183971 Arrencada d'escopidor ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.

P- 130  €4,08

Altres conceptes 4,08 €

mK2183A71 Arrencada de coronament ceràmic o de pedra, de fins 30 cm d'amplària, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.

P- 131  €5,11

Altres conceptes 5,11 €

m2K218A210 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

P- 132  €8,99

Altres conceptes 8,99 €

m2K218D6A0 Desmuntatge d'aplacat de pedra en parament, amb mitjans manuals, neteja i
aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les
indicacions de la DT.

P- 133  €22,89

Altres conceptes 22,89 €

mK2191306 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.

P- 134  €7,19

Altres conceptes 7,19 €

m3K2192311 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor.Inclou enderroc paviment de
panot
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

P- 135  €120,86

Altres conceptes 120,86 €
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m2K2194721 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

P- 136  €8,18

Altres conceptes 8,18 €

m2K219CC11 Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

P- 137  €7,86

Altres conceptes 7,86 €

mK219KFC0 Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les
especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la
DF.

P- 138  €15,97

Altres conceptes 15,97 €

uK21A1011 Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons
les especificacions de la DT.

P- 139  €6,13

Altres conceptes 6,13 €

uK21A2011 Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons
les especificacions de la DT.

P- 140  €12,25

Altres conceptes 12,25 €

m2K21C201A Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb
mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 141  €6,46

Altres conceptes 6,46 €

uK21E1D11 Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat
de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc
dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.

P- 142  €287,66

Altres conceptes 287,66 €

uK21E3011 Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc
dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la
DT.

P- 143  €18,79

Altres conceptes 18,79 €

mK21EA011 Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les
especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les
especificacions de la DT.

P- 144  €9,41

Altres conceptes 9,41 €



Ampliació Residència Avis Navàs

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 33Data: 21/04/22

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

uK21EF011 Arrencada d'unitat exterior i suports de sistema d'aire condicionat, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc
dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la
DT.

P- 145  €94,70

Altres conceptes 94,70 €

uK21EG011 Arrencada d'unitat interior i suports de sistema d'aire condicionat tipus
consola, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc
dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la
DT.

P- 146  €85,31

Altres conceptes 85,31 €

mK21FU100 Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1/2''
o 15 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb
desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

P- 147  €2,32

Altres conceptes 2,32 €

mK21FU110 Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1'' o
25 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge
de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 148  €2,78

Altres conceptes 2,78 €

mK21G2011 Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les
especificacions de la DT.Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.

P- 149  €0,94

Altres conceptes 0,94 €

uK21H1011 Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc
dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.

P- 150  €2,82

Altres conceptes 2,82 €

m2K881M136 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII W2,
segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment sobre paraments
sense revestir i acabat raspat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons
les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és
ara bastiments que s'hagin embrutat.Deducció de la superfície corresponent a
obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments.

P- 151  €20,41

B8816232 Morter de ciment monocapa (OC), per a acabat raspat, de designació CSIII
W2, segons la norma UNE-EN 998-1

 €7.27650

Altres conceptes 13,13 €
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m2K894ACK0 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes
d'imprimació ignífuga i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les
especificacions de la DT.Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

P- 152  €15,10

B89ZH000 Esmalt ignífug  €3.02430
B8ZA5000 Imprimació ignífuga  €1.63200

Altres conceptes 10,44 €

m2K898JTA0 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una
capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions
de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en
una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més
de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara
bastiments que s'hagin embrutat.

P- 153  €8,59

B89ZSD00 Pintura plàstica tixotròpica per a interiors  €5.70180
B8ZA1000 Segelladora  €0.95013

Altres conceptes 1,94 €

m2K898K2A0 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions
de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en
una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més
de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara
bastiments que s'hagin embrutat.

P- 154  €5,99

B89ZPD00 Pintura plàstica per a interiors  €1.96513
B8ZA1000 Segelladora  €0.95013

Altres conceptes 3,07 €

m2K9E1121G Paviment de peces de formigó gris de 40x40x2,5 cm, de 10x5 pastilles classe
1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a
obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

P- 155  €32,12

B0111000 Aigua  €0.00169
B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €1.06862
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0.43192

B9E11200 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt  €9.76560
Altres conceptes 20,85 €
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mK9U21AAD Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc
de maceta amb morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del
projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50%
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%

P- 156  €10,24

B9CZ2000 Beurada de color  €0.29760
B9U21AA0 Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària  €4.73200

Altres conceptes 5,21 €

uKAF12B9DK98Q Finestra d'alumini F1 lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 160x160 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la
serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

P- 157  €841,93

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €1.92960

B7J50090K98Q Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul,
MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC

 €1.69920

BAF1269D Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra de 2 a 2,49 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

 €816.95250

Altres conceptes 21,35 €

uKAF12F9MK98Q Finestra d'alumini F2 lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 230x160 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies. Article: ref. P06SI250 de la
serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

P- 158  €1.235,13

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €2.25120

B7J50090K98Q Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul,
MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC

 €2.02960

BAF1279M Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

 €1,202.38650

Altres conceptes 28,46 €

uKH2LRJAD Llum decratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000
h, forma circular, 24 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR=22,
eficàcia lluminosa de 60 lm/W, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe I
, cos alumini, amb grau de protecció IP 44, col·locat encastat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació
de la làmpada.

P- 159  €113,60
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 21/04/22 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ENDERROCS 7,975.85

Capítol 01.02  IMPERMEABILITZACIONS 172.78

Capítol 01.03  DIVISIONS INTERIORS 1,116.44

Capítol 01.04  FUSTERIA 11,829.27

Capítol 01.05  REVESTIMENTS INTERIORS 21,892.20

Capítol 01.06  PAVIMENTS 4,272.22

Capítol 01.07  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 1,671.65

Capítol 01.08  INSTAL·LACIONS LAMPISTERIA i SANEJAMENT 834.99

Capítol 01.09  INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ 12,609.08

Capítol 01.10  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT 4,770.48

Capítol 01.11  INSTAL.LACIONS CONTRAINCENDIS 803.66

Capítol 01.12  SEGURETAT I SALUT 1,018.00

Capítol 01.13  VARIS 5,827.62

Obra 01 Pressupost 1 74,794.24

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
74,794.24

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 1 74,794.24

74,794.24

EUR
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Obra 01 Pressupost 1

Capítol 01 ENDERROCS

1 K218A210 m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 47)

8.99 116.500 1,047.34

2 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat
segons les especificacions de la DT. (P - 48)

4.69 8.000 37.52

3 K21E3011 u Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat
segons les especificacions de la DT. (P - 50)

18.79 6.000 112.74

4 K21EA011 m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons
les especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat
segons les especificacions de la DT. (P - 51)

9.41 15.000 141.15

5 K21EF011 u Arrencada d'unitat exterior i suports de sistema d'aire condicionat, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat
segons les especificacions de la DT. (P - 52)

94.70 2.000 189.40

6 K21EG011 u Arrencada d'unitat interior i suports de sistema d'aire condicionat tipus
consola, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat
segons les especificacions de la DT. (P - 53)

85.31 2.000 170.62

7 K21FU100 m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids,
de 1/2'' o 15 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i
amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 54)

2.32 5.000 11.60

8 K21FU110 m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids,
de 1'' o 25 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i
amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 55)

2.78 5.000 13.90

9 K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica
superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons
les especificacions de la DT.Unitat d'element realment desmuntat,
inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons
les especificacions de la DT. (P - 56)

0.94 5.000 4.70

10 K21H1011 u Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT. (P - 57)

2.82 8.000 22.56

11 K21E1D11 u Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada
unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT. (P - 49)

287.66 1.000 287.66

12 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.Inclou enderroc

9.91 71.880 712.33

EUR
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materrial en càmera aire.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 45)

13 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb
les indicacions de la DT. (P - 46)

10.79 448.020 4,834.14

14 E2R6423A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es
considera un increment per esponjament d'un 35%. (P - 8)

12.40 31.467 390.19

TOTAL Capítol 01.01 7,975.85

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 02 IMPERMEABILITZACIONS

1 KD51QJZ1 u Bonera sifònica d'acer inoxidable, de 50 mm de diàmetre, amb tapa
plana metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra
d'acord amb les especificacions de la DT. (P - 62)

48.63 2.000 97.26

2 K763210L m2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una
làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada no adherida i segellat
amb cordó de 10x6 mm de massilla per a segellats, d'aplicació amb
pistola, de cautxú EPDM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%En aquest criteri de deducció
de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els
paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal,
materials diferents d'aquells que normalment conformen la
unitatAquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a
retalls i cavalcaments. (P - 58)

18.88 4.000 75.52

TOTAL Capítol 01.02 172.78

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 03 DIVISIONS INTERIORS

1 16122A31 m2 Envà d'obra de fàbrica ceràmica formada per un full de gruix 100 mm
de peça ceràmica de gran format de 700x500x100 mm col·locada amb
adhesiu a base de guix per a unió de peces ceràmiques,
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció del volum corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els

19.14 58.330 1,116.44

EUR
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treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. (P - 1)

TOTAL Capítol 01.03 1,116.44

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 04 FUSTERIA

1 EAQF8L1B u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x
210 cm, de cares llises, acabat superficial ambde DM lacat, ferratges
de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus,
fixada a les guies de la caixa encastada (P - 18)

246.97 4.000 987.88

2 1A231331 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta
d'una llum de bastiment aproximada de 80x200 cm, amb bastiment per
a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 4)

215.82 5.000 1,079.10

3 EAM11AB5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb
una fulla batent i una tarja superior, col·locat amb fixacions
mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.La partida inclou la col·locació de les
fixacions mecàniques de les targes fixes. (P - 16)

397.50 2.870 1,140.83

4 EAMW2002 u Pany per a porta de vidre, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 17)

189.56 1.000 189.56

5 EAF5CS74 u Fulla fixa d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 210x220 cm, elaborada amb perfils
de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la
DT. (P - 15)

1,295.34 1.000 1,295.34

6 1A1ED111 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
105x300 cm, amb balconera d'alumini lacat de dues fulles batents amb
perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons normes,
bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, Vidre aïllant d'una lluna
incolora de 6 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor amb
3 butiral transparent, de 4+4 mm de gruix i cambra d'aire de 12 mm,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC., i
persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i
guies.
Criteri d'amidament: m2 de superfície corresponent al buit d'obra,
executada segons les especificacions de la DT. (P - 2)

713.33 3.150 2,246.99

7 1A1ED211 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
270x300 cm, amb balconera d'alumini lacat de tres fulles batents amb
perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons normes,
bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, Vidre aïllant d'una lluna
incolora de 6 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor amb
3 butiral transparent, de 4+4 mm de gruix i cambra d'aire de 12 mm,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC., i
persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i
guies.
Criteri d'amidament: m2 de superfície corresponent al buit d'obra,
executada segons les especificacions de la DT. (P - 3)

603.65 8.100 4,889.57

TOTAL Capítol 01.04 11,829.27

Obra 01 Pressupost 1
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Capítol 05 REVESTIMENTS INTERIORS

1 K898JTA0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica,
amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas
d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 60)

8.59 459.291 3,945.31

2 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas
d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 61)

5.99 114.500 685.86

3 E81121E4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat
amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes,
etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
(P - 9)

17.44 179.949 3,138.31

4 E8122313 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la
norma UNE-EN 13279-1.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas
d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 10)

9.71 459.291 4,459.72

5 E82B142L0004 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a
15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E
(UNE-EN 12004) ref. P01FA711 de la serie Adhesius cimentosos per a

28.54 179.949 5,135.74
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la col·locació estàndard de BASF-CC i rejuntat amb beurada CG2 ref.
P01FJ500 de la serie Morter de rejuntat cimentòs especial universal
de BASF-CC (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb deducció
de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes,
etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments. (P - 11)

6 E842L834 m2 Cel ras registrable de plaques de llana de roca compactada, acabat
superficial amb pintura color blanc, amb cantell rebaixat/ranurat, de
600x 600 mm i 18 a 21 mm de gruix classe d'absorció acústica A
segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al
foc A1, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat oculta, formada per
perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base cada 0,6
m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb
perfils distanciadors de seguretat cada 2 m i perfils rigiditzadors , per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
(P - 12)

35.99 114.500 4,120.86

7 K7Z15MD0 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 59)

10.16 40.000 406.40

TOTAL Capítol 01.05 21,892.20

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 06 PAVIMENTS

1 E9DD1C1D m2 Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat antilliscant, grup
BIb/BIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt,
d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 13)

30.07 74.500 2,240.22

2 E9P20198K59J m2 Paviment de PVC homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN
649 i gruix de 3,2 mm ref. H830 de la serie Antilliscants de GERFLOR ,
col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent
amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions del projecte, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les
vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat. (P - 14)

50.80 40.000 2,032.00

EUR
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TOTAL Capítol 01.06 4,272.22

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 07 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 1G224201 u Instal·lació elèctrica interior per a despatx i vestidors, sense ajudes de
ram de paleta.
Partida d'obra completament acabada inclou connexions a xarxa
existent i totes aquelles accions i materials per deixar la partida d'obra
completament acabada.
(P - 6)

1,086.79 1.000 1,086.79

2 1G224200 u Partida alçad de desplaçament instal.lacions per a despatx i vestidors,
per canvi d'ubicació d'interruptors, accés numèric i termòstat (P - 5)

352.14 1.000 352.14

3 EEM3A112 u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de
diàmetre i 160 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat en conducte (P -
25)

116.36 2.000 232.72

TOTAL Capítol 01.07 1,671.65

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 08 INSTAL·LACIONS LAMPISTERIA i SANEJAMENT

1 1J414001 u Partida alçada de la reforma de la instal.lació de lampisteria i
sanejament sense ajudes de ram de paleta. Interior 2 banys que
inclouen vàter amb fluxor, lavabo i dutxa.
Partida d'obra completament acabada inclou connexions a xarxes
existents i totes aquelles accions i materials per deixar la partida
d'obra completament acabada. (P - 7)

834.99 1.000 834.99

TOTAL Capítol 01.08 834.99

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 09 INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ

1 EE36R5D1 u Radiador d'alumini de 25 elements amb 1 columna, de 750 mm
d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i
amb suport per a anar encastat, sense valvuleria.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 20)

338.18 9.000 3,043.62

2 EE39X583 u Radiador tovalloler de tub d'acer inoxidable, amb 3 espais de 300 a
600 mm d'amplària i de 900 a 1300 mm d'alçària, segons UNE-EN
442-1, mural, col·locat (P - 21)

539.31 2.000 1,078.62

3 EEZ52210 u Partida alçada de desplaçament de radiadors en vestidors i despatxos
utilitzant el mateix mètode de canondades de calefacció. (20m de
desplaçametn totals)
Inclou tots el medis , materials i humans per deixar la partida d'obra
completament acabada i en funcionament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 26)

422.65 1.000 422.65

4 EEZ52220 u Partida alçada de connexió dels nous radiadors de despatxos, vestidor
i banys a la xarxa existent de calefacció.
Inclou tots els medis, materials i hums, per deixar la partida d'obra
completament acabada i en funcionament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 27)

390.53 1.000 390.53

EUR
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5 EEGA17F9 u Partida alçada de reubicació d'unitat interioor de bomba de calor
existent en Sala d'expansió directa amb condensació per aire de
tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, de 4,9 a 5,6 kW de
potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de
2,20 a 2,40, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor
hermètic rotatiu i fluid frigorífic R32, col·locada.
Inclou tots el medis materials i humas per deixar la partida
completament acabada i en funciomanet inclòs recàrgues de fluid
inclosos, per deixar la partida en funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 22)

220.92 2.000 441.84

6 EEGA17FA u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire
de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior
amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4,9
a 5,6 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de
EER de 2,20 a 2,40, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1
compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R32, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 23)

1,605.93 2.000 3,211.86

7 EEGC31C9 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire
de tipus cassette, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior
amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4
vies de sortida d'aire, de 10,5 a 12,5 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de
230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R32,
col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 24)

4,019.96 1.000 4,019.96

TOTAL Capítol 01.09 12,609.08

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 10 INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT

1 EH1L1141JJQB u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de
potència de la llumenera, amb ref. 70130033-583 de la serie Downlight
superfície 701 de SIMON font d'alimentació, muntada superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i
col·locació de la làmpada. (P - 28)

264.23 12.000 3,170.76

2 KH2LRJAD u Llum decratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil
de 25000 h, forma circular, 24 W de potència, òptica d'alumini
especular amb UGR=22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, equip elèctric
no regulable, d'aïllament classe I , cos alumini, amb grau de protecció
IP 44, col·locat encastat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i
col·locació de la làmpada. (P - 63)

113.60 6.000 681.60

3 EH61R269 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe
II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la làmpada, el
cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas. (P - 29)

76.51 12.000 918.12

TOTAL Capítol 01.10 4,770.48

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 11 INSTAL.LACIONS CONTRAINCENDIS
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1 EM112A10 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica,
segons norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7, amb base d'encastar,
encastat.
inclou medis materials i humans de connexió fins la xarxa existent ,
acabat i en funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 39)

229.88 3.000 689.64

2 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 40)

57.01 2.000 114.02

TOTAL Capítol 01.11 803.66

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 12 SEGURETAT I SALUT

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
44)

20.36 50.000 1,018.00

TOTAL Capítol 01.12 1,018.00

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 13 VARIS

1 EY011312 m Ajudes de ram de paleta a totes i cada una de les intal.lacions i altres
partides d'obra (P - 42)

1,121.54 1.000 1,121.54

2 EY021311 u Partida de previsió d'imprevistos atesa la preexitència i intervenció en
edificació
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de
la DT, validada abans de la seva execució per DT i responsable
tècnics Ajuntament (P - 43)

1,438.86 1.000 1,438.86

3 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm,
capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies
exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques (P - 36)

62.25 2.000 124.50

4 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290
x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 37)

133.28 2.000 266.56

5 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària
i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 38)

256.44 4.000 1,025.76

6 EJ22Y920 u Dutxa de telèfon d'aspersió regulable, roscada a tub flexible, sintètica,
preu alt.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 33)

50.79 2.000 101.58

7 EJ22612A u Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a
dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de
1/2´´ i sortida de 1/2´´.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 32)

109.94 2.000 219.88

8 EJ14B11P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 31)

177.32 2.000 354.64
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9 EJ248123 u Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i
tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada
de 3/4´´.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 35)

110.84 2.000 221.68

10 EJ13B71B u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53
a 75 cm, de color blanc i preu alt, encastat a taulell.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 30)

139.68 2.000 279.36

11 EJ23512G u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues
entrades de maniguets.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 34)

108.98 2.000 217.96

12 EQ5AU010 m Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de
fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells
bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols (P - 41)

92.36 2.400 221.66

13 EAVT136C m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC d'1,5 a 2 m
d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema d'accionament amb cadeneta i
guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 19)

86.92 2.688 233.64

TOTAL Capítol 01.13 5,827.62
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Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 01  ENDERROCS

1 K218A210 m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestidor 73.500 73.500 C#*D#*E#*F#

2 Despatxos 43.000 43.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 116.500

2 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 8.000

3 K21E3011 u Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les
especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestidor 4.000 4.000 C#*D#*E#*F#

2 Despatxos 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.000

4 K21EA011 m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.m2 de
superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 15.000

5 K21EF011 u Arrencada d'unitat exterior i suports de sistema d'aire condicionat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les
especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

6 K21EG011 u Arrencada d'unitat interior i suports de sistema d'aire condicionat tipus consola, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les
especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

7 K21FU100 m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1/2'' o 15 mm de diàmetre, com a
màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 5.000

8 K21FU110 m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1'' o 25 mm de diàmetre, com a
màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
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AMIDAMENT DIRECTE 5.000

9 K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.Unitat
d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 5.000

10 K21H1011 u Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 8.000

11 K21E1D11 u Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per
la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

12 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.Inclou enderroc materrial en càmera aire.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestidor 4.000 1.000 2.200 8.800 C#*D#*E#*F#

2 2.000 2.750 3.800 20.900 C#*D#*E#*F#

3 2.000 4.000 3.800 30.400 C#*D#*E#*F#

4 2.000 1.550 3.800 11.780 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71.880

13 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestidor D 22.040 3.800 83.752 C#*D#*E#*F#

2 Lavabo D 9.400 3.800 35.720 C#*D#*E#*F#

3 2.000 1.550 3.800 11.780 C#*D#*E#*F#

4 Sala 20.660 3.800 78.508 C#*D#*E#*F#

5 Entrada 11.550 3.800 43.890 C#*D#*E#*F#

6 Vestidor H 13.650 3.800 51.870 C#*D#*E#*F#

7 Lavabo H 9.400 3.800 35.720 C#*D#*E#*F#

8 2.000 1.550 3.800 11.780 C#*D#*E#*F#

9 banys 9.400 3.800 2.000 71.440 C#*D#*E#*F#

10 1.550 3.800 4.000 23.560 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 448.020

14 E2R6423A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 116.500 0.050 5.825 C#*D#*E#*F#

2 8.000 0.900 2.100 0.050 0.756 C#*D#*E#*F#

3 6.000 0.100 1.500 0.900 C#*D#*E#*F#

4 15.000 0.020 0.020 0.006 C#*D#*E#*F#

5 2.000 0.600 0.800 0.300 0.288 C#*D#*E#*F#

6 2.000 0.300 0.300 1.000 0.180 C#*D#*E#*F#

7 15.000 0.020 0.020 0.006 C#*D#*E#*F#

8 8.000 0.100 0.400 0.400 0.128 C#*D#*E#*F#

9 71.880 0.100 7.188 C#*D#*E#*F#

10 448.000 0.030 13.440 C#*D#*E#*F#

11 obra segons estudi gestió residus 2.750 2.750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31.467

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 02  IMPERMEABILITZACIONS

1 KD51QJZ1 u Bonera sifònica d'acer inoxidable, de 50 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions
mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

2 K763210L m2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada
no adherida i segellat amb cordó de 10x6 mm de massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de cautxú
EPDM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic
dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitatAquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a
retalls i cavalcaments.

AMIDAMENT DIRECTE 4.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 03  DIVISIONS INTERIORS

1 16122A31 m2 Envà d'obra de fàbrica ceràmica formada per un full de gruix 100 mm de peça ceràmica de gran format de
700x500x100 mm col·locada amb adhesiu a base de guix per a unió de peces ceràmiques,
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció del volum
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corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a
part.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestidor 4.000 3.800 15.200 C#*D#*E#*F#

2 2.000 0.800 3.800 6.080 C#*D#*E#*F#

3 4.000 1.550 3.800 23.560 C#*D#*E#*F#

5 Despatxos 1.300 3.800 4.940 C#*D#*E#*F#

6 2.250 3.800 8.550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58.330

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 04  FUSTERIA

1 EAQF8L1B u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x 210 cm, de cares llises, acabat superficial
ambde DM lacat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les
guies de la caixa encastada

AMIDAMENT DIRECTE 4.000

2 1A231331 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment aproximada de
80x200 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 5.000

3 EAM11AB5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una fulla batent i una tarja superior,
col·locat amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.La partida inclou la
col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0.820 3.500 2.870 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.870

4 EAMW2002 u Pany per a porta de vidre, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

5 EAF5CS74 u Fulla fixa d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 210x220
cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000
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6 1A1ED111 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 105x300 cm, amb balconera d'alumini lacat de
dues fulles batents amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de base de
tub d'acer galvanitzat, Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor
amb 3 butiral transparent, de 4+4 mm de gruix i cambra d'aire de 12 mm, col·locat amb perfils conformats de
neoprè sobre alumini o PVC., i persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies.
Criteri d'amidament: m2 de superfície corresponent al buit d'obra, executada segons les especificacions de la
DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Finestra F2 1.050 3.000 3.150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.150

7 1A1ED211 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 270x300 cm, amb balconera d'alumini lacat de
tres fulles batents amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de base de
tub d'acer galvanitzat, Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor
amb 3 butiral transparent, de 4+4 mm de gruix i cambra d'aire de 12 mm, col·locat amb perfils conformats de
neoprè sobre alumini o PVC., i persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies.
Criteri d'amidament: m2 de superfície corresponent al buit d'obra, executada segons les especificacions de la
DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 finestra F3 2.700 3.000 8.100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.100

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 05  REVESTIMENTS INTERIORS

1 K898JTA0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a
màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar
expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestidor D 22.040 1.700 37.468 C#*D#*E#*F#

2 Lavabo D 9.400 1.700 15.980 C#*D#*E#*F#

3 2.000 1.550 1.700 5.270 C#*D#*E#*F#

4 Sala 20.660 3.800 78.508 C#*D#*E#*F#

5 Entrada 11.550 3.800 43.890 C#*D#*E#*F#

6 Vestidor H 13.650 1.700 23.205 C#*D#*E#*F#

7 Lavabo H 9.400 1.700 15.980 C#*D#*E#*F#

8 2.000 1.550 1.700 5.270 C#*D#*E#*F#

9 banys 9.400 2.100 2.000 39.480 C#*D#*E#*F#

10 1.550 2.100 4.000 13.020 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

12 Despatxos
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13 Traster 13.400 3.800 50.920 C#*D#*E#*F#

14 Entrada 6.700 3.800 25.460 C#*D#*E#*F#

15 Administració 24.100 3.800 91.580 C#*D#*E#*F#

16 2.000 3.900 1.700 13.260 C#*D#*E#*F#

17 C#*D#*E#*F#

18 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 459.291

2 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a
màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar
expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestidor D 20.200 20.200 C#*D#*E#*F#

2 Lavabo D 4.900 4.900 C#*D#*E#*F#

3 Sala 24.400 24.400 C#*D#*E#*F#

4 Entrada 7.800 7.800 C#*D#*E#*F#

5 Vestidor H 10.000 10.000 C#*D#*E#*F#

6 Lavabo H 4.900 4.900 C#*D#*E#*F#

8 Despatxos

9 Traster 8.000 8.000 C#*D#*E#*F#

10 Entrada 2.600 2.600 C#*D#*E#*F#

11 Administració 20.300 20.300 C#*D#*E#*F#

12 11.400 11.400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114.500

3 E81121E4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara
bastiments que s'hagin embrutat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestidor D 22.040 2.100 46.284 C#*D#*E#*F#

2 Lavabo D 9.400 2.100 19.740 C#*D#*E#*F#
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3 2.000 1.550 2.100 6.510 C#*D#*E#*F#

4 Vestidor H 13.650 2.100 28.665 C#*D#*E#*F#

5 Lavabo H 9.400 2.100 19.740 C#*D#*E#*F#

6 2.000 1.550 2.100 6.510 C#*D#*E#*F#

7 banys 9.400 2.100 2.000 39.480 C#*D#*E#*F#

8 1.550 2.100 4.000 13.020 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

12 C#*D#*E#*F#

13 C#*D#*E#*F#

14 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 179.949

4 E8122313 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat
amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a
màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar
expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestidor D 22.040 1.700 37.468 C#*D#*E#*F#

2 Lavabo D 9.400 1.700 15.980 C#*D#*E#*F#

3 2.000 1.550 1.700 5.270 C#*D#*E#*F#

4 Sala 20.660 3.800 78.508 C#*D#*E#*F#

5 Entrada 11.550 3.800 43.890 C#*D#*E#*F#

6 Vestidor H 13.650 1.700 23.205 C#*D#*E#*F#

7 Lavabo H 9.400 1.700 15.980 C#*D#*E#*F#

8 2.000 1.550 1.700 5.270 C#*D#*E#*F#

9 banys 9.400 2.100 2.000 39.480 C#*D#*E#*F#

10 1.550 2.100 4.000 13.020 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

12 Despatxos C#*D#*E#*F#

13 Traster 13.400 3.800 50.920 C#*D#*E#*F#

14 Entrada 6.700 3.800 25.460 C#*D#*E#*F#

15 Administració 24.100 3.800 91.580 C#*D#*E#*F#

16 2.000 3.900 1.700 13.260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 459.291

5 E82B142L0004 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa
(UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN
12004) ref. P01FA711 de la serie Adhesius cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC i rejuntat
amb beurada CG2 ref. P01FJ500 de la serie Morter de rejuntat cimentòs especial universal de BASF-CC
(UNE-EN 13888).
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Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.En revestiment de
paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestidor D 22.040 2.100 46.284 C#*D#*E#*F#

2 Lavabo D 9.400 2.100 19.740 C#*D#*E#*F#

3 2.000 1.550 2.100 6.510 C#*D#*E#*F#

4 Vestidor H 13.650 2.100 28.665 C#*D#*E#*F#

5 Lavabo H 9.400 2.100 19.740 C#*D#*E#*F#

6 2.000 1.550 2.100 6.510 C#*D#*E#*F#

7 banys 9.400 2.100 2.000 39.480 C#*D#*E#*F#

8 1.550 2.100 4.000 13.020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 179.949

6 E842L834 m2 Cel ras registrable de plaques de llana de roca compactada, acabat superficial amb pintura color blanc, amb
cantell rebaixat/ranurat, de 600x 600 mm i 18 a 21 mm de gruix classe d'absorció acústica A segons UNE-EN
ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A1, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat oculta,
formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base cada 0,6 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m i perfils
rigiditzadors , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestidor D 20.200 20.200 C#*D#*E#*F#

2 Lavabo D 4.900 4.900 C#*D#*E#*F#

3 Sala 24.400 24.400 C#*D#*E#*F#

4 Entrada 7.800 7.800 C#*D#*E#*F#

5 Vestidor H 10.000 10.000 C#*D#*E#*F#

6 Lavabo H 4.900 4.900 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 Despatxos C#*D#*E#*F#

9 Traster 8.000 8.000 C#*D#*E#*F#

10 Entrada 2.600 2.600 C#*D#*E#*F#

11 Administració 20.300 20.300 C#*D#*E#*F#

12 11.400 11.400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114.500

7 K7Z15MD0 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestidor D 20.200 20.200 C#*D#*E#*F#
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2 Lavabo D 4.900 4.900 C#*D#*E#*F#

3 Vestidor H 10.000 10.000 C#*D#*E#*F#

4 Lavabo H 4.900 4.900 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 06  PAVIMENTS

1 E9DD1C1D m2 Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat antilliscant, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 24.400 24.400 C#*D#*E#*F#

2 Entrada 7.800 7.800 C#*D#*E#*F#

4 Despatxos

5 Traster 8.000 8.000 C#*D#*E#*F#

6 Entrada 2.600 2.600 C#*D#*E#*F#

7 Administració 20.300 20.300 C#*D#*E#*F#

8 11.400 11.400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74.500

2 E9P20198K59J m2 Paviment de PVC homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 3,2 mm ref. H830 de la serie
Antilliscants de GERFLOR , col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó
cel·lular de diàmetre 4 mm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestidor D 20.200 20.200 C#*D#*E#*F#

2 Lavabo D 4.900 4.900 C#*D#*E#*F#

3 Vestidor H 10.000 10.000 C#*D#*E#*F#

4 Lavabo H 4.900 4.900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 07  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
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1 1G224201 u Instal·lació elèctrica interior per a despatx i vestidors, sense ajudes de ram de paleta.
Partida d'obra completament acabada inclou connexions a xarxa existent i totes aquelles accions i materials per
deixar la partida d'obra completament acabada.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

2 1G224200 u Partida alçad de desplaçament instal.lacions per a despatx i vestidors, per canvi d'ubicació d'interruptors, accés
numèric i termòstat

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

3 EEM3A112 u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 160 m3/h de cabal màxim d'aire,
col·locat en conducte

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 08  INSTAL·LACIONS LAMPISTERIA I SANEJAMENT

1 1J414001 u Partida alçada de la reforma de la instal.lació de lampisteria i sanejament sense ajudes de ram de paleta.
Interior 2 banys que inclouen vàter amb fluxor, lavabo i dutxa.
Partida d'obra completament acabada inclou connexions a xarxes existents i totes aquelles accions i materials
per deixar la partida d'obra completament acabada.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 09  INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ

1 EE36R5D1 u Radiador d'alumini de 25 elements amb 1 columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i
110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 9.000

2 EE39X583 u Radiador tovalloler de tub d'acer inoxidable, amb 3 espais de 300 a 600 mm d'amplària i de 900 a 1300 mm
d'alçària, segons UNE-EN 442-1, mural, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

3 EEZ52210 u Partida alçada de desplaçament de radiadors en vestidors i despatxos utilitzant el mateix mètode de
canondades de calefacció. (20m de desplaçametn totals)
Inclou tots el medis , materials i humans per deixar la partida d'obra completament acabada i en funcionament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

4 EEZ52220 u Partida alçada de connexió dels nous radiadors de despatxos, vestidor i banys a la xarxa existent de calefacció.
Inclou tots els medis, materials i hums, per deixar la partida d'obra completament acabada i en funcionament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

5 EEGA17F9 u Partida alçada de reubicació d'unitat interioor de bomba de calor existent en Sala d'expansió directa amb
condensació per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, de 4,9 a 5,6 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,20 a 2,40, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1
compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R32, col·locada.
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Inclou tots el medis materials i humas per deixar la partida completament acabada i en funciomanet inclòs
recàrgues de fluid inclosos, per deixar la partida en funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

6 EEGA17FA u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat exterior amb
ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4,9 a 5,6
kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,20 a 2,40, amb alimentació
monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R32, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

7 EEGC31C9 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus cassette, unitat exterior amb
ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4 vies de
sortida d'aire, de 10,5 a 12,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació
monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R32, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 10  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT

1 EH1L1141JJQB u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb ref.
70130033-583 de la serie Downlight superfície 701 de SIMON font d'alimentació, muntada superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.La instal·lació
inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.

AMIDAMENT DIRECTE 12.000

2 KH2LRJAD u Llum decratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, forma circular, 24 W de
potència, òptica d'alumini especular amb UGR=22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, equip elèctric no regulable,
d'aïllament classe I , cos alumini, amb grau de protecció IP 44, col·locat encastat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.La instal·lació
inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.

AMIDAMENT DIRECTE 6.000

3 EH61R269 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.La instal·lació
inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas.

AMIDAMENT DIRECTE 12.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 11  INSTAL.LACIONS CONTRAINCENDIS

1 EM112A10 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN
54-7, amb base d'encastar, encastat.
inclou medis materials i humans de connexió fins la xarxa existent , acabat i en funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
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AMIDAMENT DIRECTE 3.000

2 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 12  SEGURETAT I SALUT

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 50.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 13  VARIS

1 EY011312 m Ajudes de ram de paleta a totes i cada una de les intal.lacions i altres partides d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

2 EY021311 u Partida de previsió d'imprevistos atesa la preexitència i intervenció en edificació
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT, validada abans de la seva
execució per DT i responsable tècnics Ajuntament

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

3 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat
satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb
fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

4 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

5 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable,
col·locat amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 4.000

6 EJ22Y920 u Dutxa de telèfon d'aspersió regulable, roscada a tub flexible, sintètica, preu alt.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

7 EJ22612A u Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu alt,
amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000
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8 EJ14B11P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

9 EJ248123 u Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada de 3/4´´.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

10 EJ13B71B u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt,
encastat a taulell.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

11 EJ23512G u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

12 EQ5AU010 m Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm
d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.000 1.200 2.400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.400

13 EAVT136C m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC d'1,5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema
d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.000 0.800 0.800 2.100 2.688 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.688
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 21/04/22 Pàg.: 1

P-1 16122A31 m2 Envà d'obra de fàbrica ceràmica formada per un full de gruix 100 mm de peça ceràmica de
gran format de 700x500x100 mm col·locada amb adhesiu a base de guix per a unió de peces
ceràmiques,
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es
dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas
de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució
de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

19.14 €

(DINOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-2 1A1ED111 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 105x300 cm, amb
balconera d'alumini lacat de dues fulles batents amb perfils de preu alt i classificació mínima
4 9A C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, Vidre aïllant d'una lluna
incolora de 6 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor amb 3 butiral transparent, de
4+4 mm de gruix i cambra d'aire de 12 mm, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC., i persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies.
Criteri d'amidament: m2 de superfície corresponent al buit d'obra, executada segons les
especificacions de la DT.

713.33 €

(SET-CENTS TRETZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-3 1A1ED211 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 270x300 cm, amb
balconera d'alumini lacat de tres fulles batents amb perfils de preu alt i classificació mínima 4
9A C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, Vidre aïllant d'una lluna
incolora de 6 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor amb 3 butiral transparent, de
4+4 mm de gruix i cambra d'aire de 12 mm, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC., i persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies.
Criteri d'amidament: m2 de superfície corresponent al buit d'obra, executada segons les
especificacions de la DT.

603.65 €

(SIS-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-4 1A231331 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment
aproximada de 80x200 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de
llum de bastiment.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

215.82 €

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-5 1G224200 u Partida alçad de desplaçament instal.lacions per a despatx i vestidors, per canvi d'ubicació
d'interruptors, accés numèric i termòstat

352.14 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-6 1G224201 u Instal·lació elèctrica interior per a despatx i vestidors, sense ajudes de ram de paleta.
Partida d'obra completament acabada inclou connexions a xarxa existent i totes aquelles
accions i materials per deixar la partida d'obra completament acabada.

1,086.79 €

(MIL VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-7 1J414001 u Partida alçada de la reforma de la instal.lació de lampisteria i sanejament sense ajudes de
ram de paleta. Interior 2 banys que inclouen vàter amb fluxor, lavabo i dutxa.
Partida d'obra completament acabada inclou connexions a xarxes existents i totes aquelles
accions i materials per deixar la partida d'obra completament acabada.

834.99 €

(VUIT-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-8 E2R6423A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li

12.40 €
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correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un
increment per esponjament d'un 35%.
(DOTZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-9 E81121E4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

17.44 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-10 E8122313 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments
que s'hagin embrutat.

9.71 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-11 E82B142L0004 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït
esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) ref. P01FA711 de la serie Adhesius
cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC i rejuntat amb beurada CG2 ref.
P01FJ500 de la serie Morter de rejuntat cimentòs especial universal de BASF-CC (UNE-EN
13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.En
revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.

28.54 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-12 E842L834 m2 Cel ras registrable de plaques de llana de roca compactada, acabat superficial amb pintura
color blanc, amb cantell rebaixat/ranurat, de 600x 600 mm i 18 a 21 mm de gruix classe
d'absorció acústica A segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al
foc A1, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat oculta, formada per perfils principals en
forma de T invertida de 24 mm de base cada 0,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m i perfils rigiditzadors ,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment

35.99 €
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conformen la unitat.
(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-13 E9DD1C1D m2 Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat antilliscant, grup BIb/BIIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

30.07 €

(TRENTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-14 E9P20198K59J m2 Paviment de PVC homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 3,2 mm
ref. H830 de la serie Antilliscants de GERFLOR , col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió
aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que
comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

50.80 €

(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-15 EAF5CS74 u Fulla fixa d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 210x220 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

1,295.34 €

(MIL DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-16 EAM11AB5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una fulla batent i una
tarja superior, col·locat amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.La
partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes.

397.50 €

(TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-17 EAMW2002 u Pany per a porta de vidre, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

189.56 €

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-18 EAQF8L1B u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x 210 cm, de cares llises,
acabat superficial ambde DM lacat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb
fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada

246.97 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-19 EAVT136C m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC d'1,5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària,
amb sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini, col·locada amb fixacions
mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

86.92 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-20 EE36R5D1 u Radiador d'alumini de 25 elements amb 1 columna, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

338.18 €

(TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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P-21 EE39X583 u Radiador tovalloler de tub d'acer inoxidable, amb 3 espais de 300 a 600 mm d'amplària i de
900 a 1300 mm d'alçària, segons UNE-EN 442-1, mural, col·locat

539.31 €

(CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-22 EEGA17F9 u Partida alçada de reubicació d'unitat interioor de bomba de calor existent en Sala
d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors
axials, de 4,9 a 5,6 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de
2,20 a 2,40, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R32, col·locada.
Inclou tots el medis materials i humas per deixar la partida completament acabada i en
funciomanet  inclòs  recàrgues de fluid inclosos, per deixar la partida en funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

220.92 €

(DOS-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-23 EEGA17FA u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat
exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a
distància i termòstat, de 4,9 a 5,6 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en
calor, de EER de 2,20 a 2,40, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor
hermètic rotatiu i fluid frigorífic R32, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

1,605.93 €

(MIL SIS-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-24 EEGC31C9 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus cassette, unitat
exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a
distància i termòstat, de 4 vies de sortida d'aire, de 10,5 a 12,5 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1
compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R32, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

4,019.96 €

(QUATRE MIL DINOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-25 EEM3A112 u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 160 m3/h de cabal
màxim d'aire, col·locat en conducte

116.36 €

(CENT SETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-26 EEZ52210 u Partida alçada de desplaçament de radiadors en vestidors i despatxos utilitzant el mateix
mètode de canondades de calefacció. (20m de desplaçametn totals)
Inclou tots el medis , materials i humans per deixar la partida d'obra completament acabada i
en funcionament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

422.65 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-27 EEZ52220 u Partida alçada de connexió dels nous radiadors de despatxos, vestidor i banys a la xarxa
existent de calefacció.
Inclou tots els medis, materials i hums, per deixar la partida d'obra completament acabada i
en funcionament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

390.53 €

(TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-28 EH1L1141JJQB u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la
llumenera, amb ref. 70130033-583 de la serie Downlight superfície 701 de SIMON font
d'alimentació, muntada superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.

264.23 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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P-29 EH61R269 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens,
1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu
cas.

76.51 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-30 EJ13B71B u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu alt, encastat a taulell.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

139.68 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-31 EJ14B11P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

177.32 €

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-32 EJ22612A u Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó
cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

109.94 €

(CENT NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-33 EJ22Y920 u Dutxa de telèfon d'aspersió regulable, roscada a tub flexible, sintètica, preu alt.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

50.79 €

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-34 EJ23512G u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

108.98 €

(CENT VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-35 EJ248123 u Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega
incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 3/4´´.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

110.84 €

(CENT DEU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-36 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer
inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de
sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques

62.25 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-37 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques

133.28 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-38 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

256.44 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-39 EM112A10 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN
54-5 i UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat.
inclou medis materials i humans de connexió fins la xarxa existent , acabat i en funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la

229.88 €
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DT.
(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-40 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

57.01 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-41 EQ5AU010 m Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm
de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb
cargols

92.36 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-42 EY011312 m Ajudes de ram de paleta a totes i cada una de les intal.lacions i altres partides d'obra 1,121.54 €

(MIL  CENT VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-43 EY021311 u Partida de previsió d'imprevistos atesa la preexitència i intervenció en edificació
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT, validada abans
de la seva execució per DT i responsable tècnics Ajuntament

1,438.86 €

(MIL QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-44 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 20.36 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-45 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.Inclou enderroc materrial en càmera aire.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

9.91 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-46 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.

10.79 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-47 K218A210 m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 8.99 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-48 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les
especificacions de la DT.

4.69 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-49 K21E1D11 u Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat de 100 m2 de
superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

287.66 €

(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-50 K21E3011 u Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat
o desmuntat segons les especificacions de la DT.

18.79 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-51 K21EA011 m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de
la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

9.41 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-52 K21EF011 u Arrencada d'unitat exterior i suports de sistema d'aire condicionat, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat
o desmuntat segons les especificacions de la DT.

94.70 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-53 K21EG011 u Arrencada d'unitat interior i suports de sistema d'aire condicionat tipus consola, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat
o desmuntat segons les especificacions de la DT.

85.31 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-54 K21FU100 m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1/2'' o 15 mm de
diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

2.32 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-55 K21FU110 m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1'' o 25 mm de
diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

2.78 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-56 K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de
la DT.Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el
cas, amidat segons les especificacions de la DT.

0.94 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-57 K21H1011 u Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

2.82 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-58 K763210L m2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè
(EPDM), col·locada no adherida i segellat amb cordó de 10x6 mm de massilla per a
segellats, d'aplicació amb pistola, de cautxú EPDM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%En aquest criteri de deducció de forats s'inclou
l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el
forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitatAquest
criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

18.88 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-59 K7Z15MD0 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

10.16 €

(DEU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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P-60 K898JTA0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa
segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments
que s'hagin embrutat.

8.59 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-61 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments
que s'hagin embrutat.

5.99 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-62 KD51QJZ1 u Bonera sifònica d'acer inoxidable, de 50 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica,
col·locada fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les
especificacions de la DT.

48.63 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-63 KH2LRJAD u Llum decratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, forma
circular, 24 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR=22, eficàcia lluminosa de 60
lm/W, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe I , cos alumini, amb grau de protecció IP
44, col·locat encastat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.

113.60 €

(CENT TRETZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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m216122A31 Envà d'obra de fàbrica ceràmica formada per un full de gruix 100 mm de peça
ceràmica de gran format de 700x500x100 mm col·locada amb adhesiu a base
de guix per a unió de peces ceràmiques, 
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de
més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen
l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

P- 1  €19,14

Altres conceptes 19,14 €

m21A1ED111 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 105x300 cm,
amb balconera d'alumini lacat de dues fulles batents amb perfils de preu alt i
classificació mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix i un vidre
laminar de seguretat incolor amb 3 butiral transparent, de 4+4 mm de gruix i
cambra d'aire de 12 mm, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC., i persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb
cinta i guies.
Criteri d'amidament: m2 de superfície corresponent al buit d'obra, executada
segons les especificacions de la DT.

P- 2  €713,33

Altres conceptes 713,33 €

m21A1ED211 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 270x300 cm,
amb balconera d'alumini lacat de tres fulles batents amb perfils de preu alt i
classificació mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix i un vidre
laminar de seguretat incolor amb 3 butiral transparent, de 4+4 mm de gruix i
cambra d'aire de 12 mm, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC., i persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb
cinta i guies.
Criteri d'amidament: m2 de superfície corresponent al buit d'obra, executada
segons les especificacions de la DT.

P- 3  €603,65

Altres conceptes 603,65 €

m21A231331 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum
de bastiment aproximada de 80x200 cm, amb bastiment per a envà, fulla
batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

P- 4  €215,82

Altres conceptes 215,82 €

u1G224200 Partida alçad de desplaçament instal.lacions per a despatx i vestidors, per
canvi d'ubicació d'interruptors, accés numèric i termòstat

P- 5  €352,14

Altres conceptes 352,14 €

u1G224201 Instal·lació elèctrica interior per a despatx i vestidors, sense ajudes de ram de
paleta.
Partida d'obra completament acabada inclou connexions a xarxa existent i
totes aquelles accions i materials per deixar la partida d'obra completament
acabada.

P- 6  €1.086,79

Altres conceptes 1.086,79 €
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u1J414001 Partida alçada de la reforma de la instal.lació de lampisteria i sanejament
sense ajudes de ram de paleta. Interior 2 banys que inclouen vàter amb
fluxor, lavabo i dutxa.
Partida d'obra completament acabada inclou connexions a xarxes existents i
totes aquelles accions i materials per deixar la partida d'obra completament
acabada.

P- 7  €834,99

Altres conceptes 834,99 €

m3E2R6423A Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra
d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament
indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat
prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses
d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment per
esponjament d'un 35%.

P- 8  €12,40

Altres conceptes 12,40 €

m2E81121E4 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment
pòrtland amb filler calcari 32,5 R.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests
criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és
ara bastiments que s'hagin embrutat.

P- 9  €17,44

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

 €0.44586

Altres conceptes 16,99 €

m2E8122313 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN
13279-1.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en
una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més
de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és
ara bastiments que s'hagin embrutat.

P- 10  €9,71

B0522300 Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1  €0.10374
Altres conceptes 9,61 €
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m2E82B142L0004 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres
extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) ref.
P01FA711 de la serie Adhesius cimentosos per a la col·locació estàndard de
BASF-CC i rejuntat amb beurada CG2 ref. P01FJ500 de la serie Morter de
rejuntat cimentòs especial universal de BASF-CC (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

P- 11  €28,54

B05A2203K8TP Morter deformable i impermeable per al rejuntat de rajoles ceràmiques en
balcons, terrasses i sòls amb calefacció radiant, Classificació segons EN
13888 com CG2, PCI PERICOLOR FLEX, de BASF-CC, ref. P01FJ500 de la
serie Morter de rejuntat cimentòs especial universal de BASF-CC

 €1.32540

B0711013K9EC Adhesiu especial per col·locació de rajoles ceràmiques, PCI PERICOL PRO,
de BASF-CC, ref. P01FA711 de la serie Adhesius cimentosos per a la
col·locació estàndard de BASF-CC

 €2.54946

B0FG6182 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15
peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

 €20.82300

Altres conceptes 3,84 €

m2E842L834 Cel ras registrable de plaques de llana de roca compactada, acabat superficial
amb pintura color blanc, amb cantell rebaixat/ranurat, de 600x 600 mm i 18 a
21 mm de gruix classe d'absorció acústica A segons UNE-EN ISO 11654,
resistència a la humitat 95% i reacció al foc A1, col·locat amb estructura
d'acer galvanitzat oculta, formada per perfils principals en forma de T invertida
de 24 mm de base cada 0,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m i
perfils rigiditzadors , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

P- 12  €35,99

B842L835 Placa de llana de roca compactada per a cel ras, acabat superficial amb
pintura color blanc, amb cantell rebaixat/ranurat ( D) segons norma UNE-EN
13964, de 600x 600 mm i de 18 a 21 mm de gruix, amb un coeficient
d'absorció acústica ponderat de 0,9 a 1 segons UNE-EN ISO 11654,
resistència a la humitat 95% i reacció al foc A1

 €27.34650

B84Z3410 Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm
formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base
col·locats cada 0,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m
aproximadament fixats als perfils principals i perfils rigiditzadors, inclòs part
proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una
càrrega de fins a 14 kg

 €7.08640

Altres conceptes 1,56 €

m2E9DD1C1D Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat antilliscant, grup BIb/BIIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, d'1 a 5
peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

P- 13  €30,07

B05A2203 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN
13888, de color

 €1.56750

B0711024 Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004  €8.33417
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B0FHD192 Rajola de gres premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o

quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411)
 €19.60440

Altres conceptes 0,56 €

m2E9P20198K59J Paviment de PVC homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i
gruix de 3,2 mm ref. H830 de la serie Antilliscants de GERFLOR , col·locat
amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular
de diàmetre 4 mm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del
projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores,
sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.

P- 14  €50,80

B0901000 Adhesiu en dispersió aquosa  €0.98910
B9P20198K59J Paviment vinílic, antilliscant, constituït per una capa d'ús de vinil plastificat

amb incrustació de partícules de carbur de silici i reforçat amb un complex no
teixit/xarxa de fibra de vidre, bacteriostàtic i fungistàtic, grup T d'abrasió,
classificat 34-43 segons UNE 685, dotat de tractament de superfície
Sparclean, subministrat en rotlle de 2 m d'ample i 3,2 mm de gruix, Tarasafe
Ultra CFT , ref. H830 de la serie Antilliscants de GERFLOR

 €33.45300

B9PZ1400 Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre  €0.15840
Altres conceptes 16,20 €

uEAF5CS74 Fulla fixa d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 210x220 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

P- 15  €1.295,34

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €5.46720

B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

 €13.55120

BAF1C574 Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a
un buit d'obra de 3,5 a 5,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu
mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

 €1,214.53500

Altres conceptes 61,79 €

m2EAM11AB5 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una fulla
batent i una tarja superior, col·locat amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les
targes fixes.

P- 16  €397,50

BAM11AB5 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb una fulla
batent i una tarja superior, amb fixacions mecàniques

 €345.03000

Altres conceptes 52,47 €

uEAMW2002 Pany per a porta de vidre, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 17  €189,56

BAMW2000 Pany per a porta de vidre  €179.11000
Altres conceptes 10,45 €

uEAQF8L1B Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x 210 cm,
de cares llises, acabat superficial ambde DM lacat, ferratges de preu alt i folrat
del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la
caixa encastada

P- 18  €246,97
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BAQDS18A Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 80x 210 cm,

de cares llises amb acabat lacat
 €90.21000

BAZ2C846 Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 80x 210cm,
de DM lacat, per a 1 fulla

 €108.76000

BAZGC2H0 Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla coredissa, de preu alt  €11.87000
Altres conceptes 36,13 €

m2EAVT136C Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC d'1,5 a 2 m d'amplària i
2 m d'alçària, amb sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini,
col·locada amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

P- 19  €86,92

BAVT136C Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC d'1,5 a 2 m d'amplària
i 2 m d'alçària, amb sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini

 €75.70000

Altres conceptes 11,22 €

uEE36R5D1 Radiador d'alumini de 25 elements amb 1 columna, de 750 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per
a anar encastat, sense valvuleria.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 20  €338,18

BE36R5D0 Radiador d'alumini de 25 elements amb 1 columna, de 750 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim

 €325.00000

BEW31400 Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar  €1.48000
Altres conceptes 11,70 €

uEE39X583 Radiador tovalloler de tub d'acer inoxidable, amb 3 espais de 300 a 600 mm
d'amplària i de 900 a 1300 mm d'alçària, segons UNE-EN 442-1, mural,
col·locat

P- 21  €539,31

BE39X583 Radiador tovalloler de tub d'acer inoxidable, amb 3 espais, de 300 a 600 mm
d'amplària i de 900 a 1300 mm d'alçària, segons UNE-EN 442-1

 €520.00000

Altres conceptes 19,31 €

uEEGA17F9 Partida alçada de reubicació d'unitat interioor de bomba de calor existent en
Sala d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat
exterior amb ventiladors axials, de 4,9 a 5,6 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,20 a 2,40, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R32, col·locada.
Inclou tots el medis materials i humas per deixar la partida completament
acabada i en funciomanet inclòs recàrgues de fluid inclosos, per deixar la
partida en funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 22  €220,92

BEGA17F9 Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus
mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador
centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4,9 a 5,6 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,20 a 2,40, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R407c

 €141.36200

Altres conceptes 79,56 €

uEEGA17FA Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus
mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador
centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4,9 a 5,6 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,20 a 2,40, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R32, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 23  €1.605,93



Ampliació Residència Avis Navàs

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 6Data: 21/04/22

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
BEGA17FA Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus

mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador
centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4,9 a 5,6 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,20 a 2,40, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R410 A

 €1,560.00000

Altres conceptes 45,93 €

uEEGC31C9 Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus
cassette, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador
centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4 vies de sortida d'aire, de
10,5 a 12,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor,
amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i
fluid frigorífic R32, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 24  €4.019,96

BEGC31B9 Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus
cassette, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb
ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4 vies de
sortida d'aire, de 10,5 a 12,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred
com en calor, de EER de 2,60 a 2,80, amb alimentació monofàsica de 230 V,
amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o R410a

 €3,900.00000

Altres conceptes 119,96 €

uEEM3A112 Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 160
m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat en conducte

P- 25  €116,36

BEM3A110 Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 160
m3/h de cabal màxim d'aire, per a instal·lar en conducte

 €87.89000

Altres conceptes 28,47 €

uEEZ52210 Partida alçada de desplaçament de radiadors en vestidors i despatxos
utilitzant el mateix mètode de canondades de calefacció. (20m de
desplaçametn totals)
Inclou tots el medis , materials i humans per deixar la partida d'obra
completament acabada i en funcionament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 26  €422,65

BEZ52000 Tap cec, preu alt, per a radiador  €0.98000
BEZ55000 Tap amb reducció, preu alt, per a radiador  €1.12000
BEZ5A000 Purgador per a radiadors, manual  €0.29000
BEZ5H110 Aixeta monotub per a radiador, termostabilitzable, preu alt  €13.21000

Altres conceptes 407,05 €

uEEZ52220 Partida alçada de connexió dels nous radiadors de despatxos, vestidor i
banys a la xarxa existent de calefacció.
Inclou tots els medis, materials i hums, per deixar la partida d'obra
completament acabada i en funcionament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 27  €390,53

BEZ52000 Tap cec, preu alt, per a radiador  €0.98000
BEZ55000 Tap amb reducció, preu alt, per a radiador  €1.12000
BEZ5B000 Purgador per a radiadors, automàtic  €1.33000
BEZ5H110 Aixeta monotub per a radiador, termostabilitzable, preu alt  €13.21000

Altres conceptes 373,89 €

uEH1L1141JJQB Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de
potència de la llumenera, amb ref. 70130033-583 de la serie Downlight
superfície 701 de SIMON font d'alimentació, muntada superficialment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació
de la làmpada.

P- 28  €264,23
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BH1L1141JJQB Lluminària modular 60x60 amb llum LED color neutre NW , categoria B,

optica Opal i temperatura de color 4000K , amb 3200 lumens a 39W . model
simon 72660033-884

 €250.00000

Altres conceptes 14,23 €

uEH61R269 Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb
un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i
l'equip complert d'encesa en el seu cas.

P- 29  €76,51

BH61R76A Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb
un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

 €74.75000

Altres conceptes 1,76 €

uEJ13B71B Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75
cm, de color blanc i preu alt, encastat a taulell.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 30  €139,68

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0.40200

BJ13B71B Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75
cm, de color blanc i preu alt

 €125.05000

Altres conceptes 14,23 €

uEJ14B11P Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color
blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 31  €177,32

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0.19296

BJ14B11P Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida
vertical, amb seient i tapa, color blanc i preu alt

 €141.55000

Altres conceptes 35,58 €

uEJ22612A Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de
telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de
1/2´´.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 32  €109,94

BJ22612A Aixeta monocomandament, mural, per a muntar superficialment, per a dutxa
de telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de
1/2´´

 €104.91000

Altres conceptes 5,03 €

uEJ22Y920 Dutxa de telèfon d'aspersió regulable, roscada a tub flexible, sintètica, preu
alt.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 33  €50,79

BJ22Y920 Dutxa de telèfon d'aspersió regulable, per a roscar a tub flexible, sintètica,
preu alt

 €48.84000

Altres conceptes 1,95 €

uEJ23512G Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de
maniguets.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 34  €108,98

BJ23512G Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de
maniguets

 €87.84000
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Altres conceptes 21,14 €

uEJ248123 Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de
descàrrega incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 3/4´´.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 35  €110,84

BJ248123 Fluxor per a inodor, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i
tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada 3/4´´

 €75.61000

Altres conceptes 35,23 €

uEJ42U010 Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1
kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb
fixacions mecàniques

P- 36  €62,25

BJ42U010 Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1
Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat.

 €60.36000

Altres conceptes 1,89 €

uEJ43U005 Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x
190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 37  €133,28

BJ43U005 Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x
190 mm

 €133.16000

Altres conceptes 0,12 €

uEJ46U020 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 38  €256,44

BJ46U020 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'acer inoxidable

 €249.56000

Altres conceptes 6,88 €

uEM112A10 Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons
norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat.
inclou medis materials i humans de connexió fins la xarxa existent , acabat i
en funcionament.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 39  €229,88

BM112A10 Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons
norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7, amb base d'encastar

 €61.45000

BMY11000 Part proporcional d'elements especials per a detectors  €0.38000
Altres conceptes 168,05 €

uEM31261J Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 40  €57,01

BM312611 Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
pintat

 €45.87000

BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors  €0.36000
Altres conceptes 10,78 €

mEQ5AU010 Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta
HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a
estructura de base o moble amb cargols

P- 41  €92,36

BQ5AU010 Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta
HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats

 €80.75340

Altres conceptes 11,61 €

mEY011312 Ajudes de ram de paleta a totes i cada una de les intal.lacions i altres partides
d'obra

P- 42  €1.121,54

Altres conceptes 1.121,54 €
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uEY021311 Partida de previsió d'imprevistos atesa la preexitència i intervenció en
edificació
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT,
validada abans de la seva execució per DT i responsable tècnics Ajuntament

P- 43  €1.438,86

Altres conceptes 1.438,86 €

hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 44  €20,36

Altres conceptes 20,36 €

m2K2161511 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.Inclou enderroc materrial
en càmera aire.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

P- 45  €9,91

Altres conceptes 9,91 €

m2K2183501 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les
indicacions de la DT.

P- 46  €10,79

Altres conceptes 10,79 €

m2K218A210 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

P- 47  €8,99

Altres conceptes 8,99 €

uK21A3011 Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons
les especificacions de la DT.

P- 48  €4,69

Altres conceptes 4,69 €

uK21E1D11 Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat
de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc
dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.

P- 49  €287,66

Altres conceptes 287,66 €

uK21E3011 Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc
dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la
DT.

P- 50  €18,79

Altres conceptes 18,79 €

mK21EA011 Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les
especificacions de la DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les
especificacions de la DT.

P- 51  €9,41

Altres conceptes 9,41 €

uK21EF011 Arrencada d'unitat exterior i suports de sistema d'aire condicionat, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc
dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la
DT.

P- 52  €94,70
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Altres conceptes 94,70 €

uK21EG011 Arrencada d'unitat interior i suports de sistema d'aire condicionat tipus
consola, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc
dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la
DT.

P- 53  €85,31

Altres conceptes 85,31 €

mK21FU100 Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1/2''
o 15 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb
desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

P- 54  €2,32

Altres conceptes 2,32 €

mK21FU110 Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1'' o
25 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge
de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 55  €2,78

Altres conceptes 2,78 €

mK21G2011 Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les
especificacions de la DT.Unitat d'element realment desmuntat, inclòs
l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.

P- 56  €0,94

Altres conceptes 0,94 €

uK21H1011 Arrencada de llumenera superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc
dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.

P- 57  €2,82

Altres conceptes 2,82 €

m2K763210L Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè
propilè diè (EPDM), col·locada no adherida i segellat amb cordó de 10x6 mm
de massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de cautxú EPDM.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%En aquest criteri de deducció de
forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o
elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitatAquest criteri inclou les pèrdues
de material corresponents a retalls i cavalcaments.

P- 58  €18,88

B0911000 Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic  €0.73350
B7621600 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la intempèrie de pes 1,15 kg/m2

i gruix 1 mm
 €7.74400

B7J500P0 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base cautxú EPDM  €0.88176
B7JZ00C0 Cinta de cautxú-butil semivulcanitzats per a junts de membranes de 30 cm

d'amplària
 €1.41600

Altres conceptes 8,10 €

mK7Z15MD0 Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.

P- 59  €10,16

Altres conceptes 10,16 €
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m2K898JTA0 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una
capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions
de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en
una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més
de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara
bastiments que s'hagin embrutat.

P- 60  €8,59

B89ZSD00 Pintura plàstica tixotròpica per a interiors  €5.70180
B8ZA1000 Segelladora  €0.95013

Altres conceptes 1,94 €

m2K898K2A0 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions
de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en
una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més
de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara
bastiments que s'hagin embrutat.

P- 61  €5,99

B89ZPD00 Pintura plàstica per a interiors  €1.96513
B8ZA1000 Segelladora  €0.95013

Altres conceptes 3,07 €

uKD51QJZ1 Bonera sifònica d'acer inoxidable, de 50 mm de diàmetre, amb tapa plana
metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord
amb les especificacions de la DT.

P- 62  €48,63

B5ZZJLPT Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló
de diàmetre 8/10 mm

 €1.16000

BD515JZ1 Bonera sifònica d'acer inoxidable, de 50 mm de diàmetre, amb tapa plana
metàl·lica

 €27.58000

Altres conceptes 19,89 €

uKH2LRJAD Llum decratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000
h, forma circular, 24 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR=22,
eficàcia lluminosa de 60 lm/W, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe I
, cos alumini, amb grau de protecció IP 44, col·locat encastat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i col·locació
de la làmpada.

P- 63  €113,60
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 21/04/22 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ENDERROCS 1,141.06

Capítol 01.03  FONAMENTS I ESTRUCTURES 8,481.79

Capítol 01.05  IMPERMEABILITZACIONS I COBERTES 2,856.29

Capítol 01.07  TANCAMENTS 5,289.17

Capítol 01.09  FUSTERIA EXTERIOR 3,218.58

Capítol 01.11  REVESTIMENTS EXTERIORS 1,803.21

Capítol 01.12  REVESTIMENTS INTERIORS 613.54

Capítol 01.14  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 0.00

Capítol 01.15  INSTAL·LACIONS LAMPISTERIA i SANEJAMENT 297.66

Capítol 01.17  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT 76.36

Capítol 01.18  INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT: ASCENSOR 2,997.63

Capítol 01.21  SEGUERAT I SALUT 570.08

Capítol 01.23  VARIS 2,854.65

Obra 01 Pressupost 1 30,200.02

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
30,200.02

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 1 30,200.02

30,200.02

EUR
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Obra 01 Pressupost 1

Capítol 01 ENDERROCS

1 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 34)

10.45 23.700 247.67

2 42152221 m2 Enderroc de coberta inclinada de teules sobre envans conillers ,
encadelat i capa de compressió  (P - 13)

21.40 20.000 428.00

3 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.Inclou enderroc
materrial en càmera aire.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 33)

9.91 8.500 84.24

4 42151311 m2 Enderroc de coberta formada per bigues autorreristents , encadellat
ceràmic , làmina impermeabilitzant capa de morter , aïllament i teules
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb
les indicacions de la DT. (P - 12)

24.20 15.750 381.15

TOTAL Capítol 01.01 1,141.06

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 03 FONAMENTS I ESTRUCTURES

1 14531A6G m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una
quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
150 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions
de la DT. (P - 2)

433.23 4.463 1,933.51

2 1458116G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6
m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions
de la DT. (P - 3)

508.10 0.480 243.89

3 145C1862 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler
de fusta de pi, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 15 kg/m2.
NCLOU ANCORATGE AMB ESTRUCTURA EXISTENT PER MITJÀ
DE D 12 C 35 CM EN TOT EL PERÍMETRE DE L'ENCONTRE AMB
EDIFICI EXISTENT
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat
segons les especificacione de la DT.Aquest criteri inclou els
apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist,
com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i
condicionament dels elements utilitzats.La superfície corresponent a
forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els
criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari
per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100%
del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. (P - 4)

85.72 26.950 2,310.15

EUR
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4 14511337 m3 Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia
de 13,3 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb cubilot i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 120 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions
de la DT. (P - 1)

560.63 1.415 793.29

5 K4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls. (P - 35)

3.71 792.600 2,940.55

6 K894BCK0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes
d'imprimació ignífuga i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les
especificacions de la DT.Cal considerar el desenvolupament del
perímetre. (P - 38)

26.04 10.000 260.40

TOTAL Capítol 01.03 8,481.79

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 05 IMPERMEABILITZACIONS I COBERTES

1 151Z6UF9 m Minvell amb reforç de membrana bituminosa LBM (SBS)-50/G-FP
encastada al parament i formació de junt de poliestirè expandit, per a
coberta no transitable.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada
segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada
expressament per la DF. (P - 7)

13.84 27.000 373.68

2 15113NEF m2 Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa
separadora, impermeabilització amb una membrana d'una làmina de
densitat superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de betum modificat
LBM(SBS)-40-FP de 160 g/m2, aïllament amb plaques de poliestirè
extruït de gruix 60 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat amb
un paviment de gres per exteriors inclòs en el preu.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%No inclou la realització
d'elements especials com ara els minvells, els aiguafons, etc. (P - 6)

49.85 4.500 224.33

3 15213G53 m2 Coberta inclinada amb un pendent del 32% i una llargària en planta
de 5 m, de teula àrab de ceràmica de 30 peces/m2 col·locada amb
morter mixt elaborat a l'obra, sobre encadellat ceràmic , capa de
protecció de morter ciment elaborat a l'obra armat de 4 cm , aïllament
amb 2 planques de de poliestirè de 5 cm cada una .Inclou encadellat,
plaques d'aïllament de de poliestrè , capa de compressió armada i
teules.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada en projecció
horitzontal, segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen
l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials
diferents dels que normalment conformen la unitat. (P - 8)

62.88 3.000 188.64

4 152ZEC0B m Aiguafons per a coberta de teula de morter clavada sobre enllatat,
amb planxa de zinc preformada de 0,82 mm de gruix, de 80 cm de
desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques i suport de
tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 16
mm de gruix, per a ambient humit tipus P3 segons UNE-EN 309,
reacció al foc D-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada

51.56 3.500 180.46

EUR
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segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada
expressament per la DF. (P - 9)

5 EDN3A0N1 m Xemeneia de ventilació ceràmica, amb un conducte principal i un de
tipus secundari, col·locats amb morter ciment 1:8 (2,5 N/mm2), inclosa
la reixeta.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a
col·locar. (P - 27)

30.27 3.000 90.81

6 EE4ZHJ09 u Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de
costat 600 mm, col·locat amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT. (P - 28)

292.29 1.000 292.29

7 K5ZBT87P m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de
gruix, 70 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
aiguafons, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 36)

18.83 4.000 75.32

8 ED510G21 u Bonera sifònica de poliamida reforçada amb fibra de vidre, de 22 mm
de diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina
bituminosa en calent.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra
d'acord amb les especificacions de la DT. (P - 26)

31.91 2.000 63.82

9 E5ZFQS00 u Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de
llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota la impermeabilització.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 15)

14.40 2.000 28.80

10 15113AEF m2 Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular,
capa separadora, impermeabilització amb una membrana de densitat
superficial 1,15 kg/m2 i de gruix 1 mm d'una làmina d'etilè propilè diè
(EPDM), aïllament amb plaques de poliestirè extruït de gruix 60 mm,
capa separadora amb geotèxtil i acabat amb un paviment de gres 2
ona qualitat
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%No inclou la realització
d'elements especials com ara els minvells, els aiguafons, etc. (P - 5)

58.18 23.000 1,338.14

TOTAL Capítol 01.05 2,856.29

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 07 TANCAMENTS

1 1612GEAC m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls
travats amb connector de fil d'acer inoxidable, full exterior de paret de
passant de 14 cm de gruix de maó calat de 290x140x50 mm, col·locat
amb morter elaborat a l'obra, cambra d'aire de 2 cm de gruix, aïllament
amb planxes de poliestirè expandit EPS, de tensió a la compressió 60
kPa, de 20 mm de gruix i full interior format per paret estructural de 14
cm de gruix de maó calat 290x140x100 mm, en tram central.
C1+J1+B2/B3 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció del volum corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la

67.59 43.200 2,919.89

EUR
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col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els
treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. (P - 11)

2 E612854L m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm color
especial, d'una cara vista, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment
CEM II.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els
treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. (P - 16)

56.47 0.000 0.00

3 16129129 m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls, full
principal exterior de paret recolzada de 14 cm de gruix de maó calat
de 290x140x50 mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra,
revestiment intermedi de la cara interior del full principal amb
arrebossat W1, aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de
tensió a la compressió 30 kPa, de 40 mm de gruix i full interior format
per paredó amb morter elaborat a l'obra de 10 cm de gruix de totxana
de 290x140x100 mm, en tram central. C1+J1+N1+B1 segons
CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció del volum corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els
treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. (P - 10)

58.40 17.000 992.80

4 E4476125 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa,així com muntanst verticals i horitzonals tubulasrs
40x40x1.5 mm, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Inclou pintura d'acabat de color  idèntic al monoc
INCLOU PP DE TACS QUÍMICS I ALTRES MEDIS DE SUBJECCIÓ
DE L'ESTRCUTURA SECUNDÀRIA(SUPORT FAÇANA) A
L'ESTRCUTURA PRINCIPAL.)
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls. (P - 14)

3.35 172.872 579.12

5 E8K3DC4K m Escopidor de 28 a 29 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de
ciment blanc, rentada amb àcid, amb trencaaigües a un cantell,
col·locada amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les

37.26 21.400 797.36

EUR
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especificacions de la DT. (P - 20)

TOTAL Capítol 01.07 5,289.17

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 09 FUSTERIA EXTERIOR

1 EAF1457DK98Qu Balconera d'alumini lacat RAL 7022 col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batents , per a un buit d'obra aproximat de
1.00x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, Article: ref.
P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la
DT.

(P - 22)

468.80 1.000 468.80

2 EAF5CR7CK98 u Fulla fixa d'alumini lacat RAL 7022 , col·locada sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra aproximat de 0.9x230 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la
DT. (P - 23)

853.77 2.000 1,707.54

3 EC17AB44 m2 Vidre aïllant d'una lluna de baixa emissivitat i una incolora, de 4
EXTERIOR i 3+3 INTERIOR i cambra d'aire de 12 mm, col·locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P - 24)

38.92 12.410 483.00

4 EAF1457DK981 u Balconera d'alumini lacat RAL 7022 col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batents iu una fix , per a un buit d'obra aproximat
de 1.00x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, Article: ref.
P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la
DT.

(P - 21)

559.24 1.000 559.24

TOTAL Capítol 01.09 3,218.58

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 11 REVESTIMENTS EXTERIORS

1 E8J36C7L m Coronament de paret de 33 a 47 cm de gruix, amb pedra artificial de
morter de ciment blanc, rentada amb àcid, amb dos cantells en
escaire, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 19)

41.73 23.000 959.79

2 K881M136 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII
W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment sobre
paraments sense revestir i acabat raspat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada

20.41 17.000 346.97

EUR
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segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com és ara bastiments que s'hagin embrutat.Deducció de la superfície
corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En
cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments. (P - 37)

3 E6ME1650DZM m Façana lleugera de plaques. Sistema Placotherm Integra Glasroc X
´´PLACO´´ format per: ESTRUCTURA EXTERIOR: estructura
metàl·lica d'acer galvanitzat de canals horitzontals THR 100, d'acer
galvanitzat Z1 (Z140) i muntants verticals THM 100, d'acer galvanitzat
Z1 (Z140), amb una modulació de 400 mm; AÏLLAMENT EXTERIOR:
panell compacte de llana mineral Arena, d'alta densitat, Arena Màster
´´ISOVER´´, segons UNE-EN 13162, de 90 mm de gruix, sense
revestir, resistència tèrmica 2,35 m²K / W, conductivitat tèrmica 0,038
W / ( mK), col·locat a topall; PLACA EXTERIOR: placa de guix laminat
GM-FH1 / UNE-EN 15.283-2 - 1200/2800 / 12,5 / amb les vores
longitudinals afinats, Glasroc X 13 ´´PLACO´´; ESTRUCTURA
INTERIOR: estructura metàl·lica interior d'acer galvanitzat de perfils
angulars CR2 i perfils intermedis THZ 45, d'acer galvanitzat Z1 (Z140)
amb una modulació de 600 mm; AÏLLAMENT INTERIOR: plafó
semirígid de llana mineral Arena d'alta densitat, Arena Basic, segons
UNE-EN 13162, de 45 mm de gruix, no revestit, resistència tèrmica 1,2
m²K / W, conductivitat tèrmica 0,037 W / (mK), col·locat al màxim;
PLAQUES INTERIORS: dues plaques de guix laminat DFI / UNE-EN
520 - 1200/2500 / 12,5 / amb les vores longitudinals afinats, Phonique
PPH 13 ´´PLACO´´; IMPERMEABILITZACIÓ: làmina altament
transpirable, impermeable a l'aigua de pluja, Tyvek StuccoWrap,
fixada als muntants de l'estructura metàl·lica per la cara exteriors

REVESTIMENT EXTERIOR: capa base de malla de reforç CMALL
160 embeguda entre dues capes de morter polimèric d'altes
prestacions reforçat amb fibres, Placotherm Base, color blanc,
compost de ciment blanc, càrregues minerals, resines hidròfugues
redispersables, fibres i additius especials i capa de acabat de morter
acrílic Webertene Stilo, de 2 a 3 mm d'espessor, color blanc, gamma
Estàndard, acabat gota, compost de càrregues minerals, resines en
dispersió aquosa, pigments orgànics, fungicides i additius especials
sobre imprimació reguladora de l'absorció Weber CS, composta de
càrregues minerals, resines en dispersió aquosa, pigments orgànics,
fungicides i additius especials. Fins i tot banda acústica, cargols per a
la fixació de les plaques, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, morter
Placotherm Base i cinta CMALL 160 ´´PLACO´´, per al tractament de
juntes entre plaques exteriors, pasta SN ´´PLACO´´ i cinta ´´PLACO´´ ,
per al tractament de juntes entre plaques interiors, perfil de PVC amb
malla de fibra de vidre antiàlcalis, perfil Degoteig ´´PLACO´´, per
rematada de llindes, i cinta adhesiva de doble cara per a la fixació de
la làmina altament transpirable. El preu inclou la resolució de buits de
façana. (P - 17)

132.74 3.740 496.45

TOTAL Capítol 01.11 1,803.21

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 12 REVESTIMENTS INTERIORS

1 E81121E4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat

17.43 35.200 613.54

EUR
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amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes,
etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
(P - 18)

TOTAL Capítol 01.12 613.54

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 15 INSTAL·LACIONS LAMPISTERIA i SANEJAMENT

1 ED15E871 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a
col·locar. (P - 25)

15.12 10.000 151.20

2 KD7FEB8P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, penjat al sostre.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a
col·locar. (P - 39)

24.41 6.000 146.46

TOTAL Capítol 01.15 297.66

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 17 INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT

1 EH61R269 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe
II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la làmpada, el
cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas. (P - 29)

76.36 1.000 76.36

TOTAL Capítol 01.17 76.36

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 18 INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT: ASCENSOR

EUR
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1 EL2FJ1G2 u Unitats * part proporcioanl per incrementar una parada ascensor .
Ascensor previst en projecte 3,)
Tipus d'ascensor * MRL 2:1 (AIRON 1000-D) p similar
Capacitat/Persones (Q) * 1000 Kg / 13 persones
Nº de parades * 4 Nº d'accessos * 3 / Emb.simple Recorregut Útil *
9,5 m (aproximat)Velocitat * 1 m/s
Dimensions de recinte * 1830 x 2500 (ample x fons mm) Fossat *
1300 mm Escapament * 3600 mm
Unitat de Control * Microprocessador MUE 5000 control (CAN BUS) *
Sistema de control colectiva en baixada i pujada (3 x 400 / 230 Vac, 50
Hz) * Simplex* Variador KEBPrecablejat * Instalació precablejada
completa
* Caixes de conexió i revisió incloses* Caixa de control fossat
incloses* Rosari de llums inclòs
Màquina/Tracció * Màquina CEG mini 240 D-240mm 7,1 Kw Cabina *
Dim.: 1100 (A) x 2100 (F) x 2100 (H) mm
* Tipus: SKS/95 * Panells: Panells en Acer Inoxidable * Sostre: Inox *
Iluminació: Leds* Terre: Prep.marbre (marbre no inclòs)* Ventilació:
natural* Pasamà: acer Inox en panell posterior cabina* Mig mirall en
panell posterior
* Caixa de control: Situada en l'exterior (sostre cabina) *
Fotoèl·llules/Barreres: Cortina fotoelèctrica
* Altres:Barana de protecció al sostre sòcals y embocadures en inox
Botonera de Cabina * Botonera de columna completa, inclou:
Pulsadors per tots els pisos de servei amb braille i lluminosos
Pulsadors d'obertura i tancament de portes Pulsador d'alarma amb
auto trucada de telèfon Display de cabina LCD Senyal visual i acústica
de sobre-càrrega Llum d'emergencia amb bateria recargable Botonera
de Planta * Plaques d'Inox al marc de la porta
* Emergència obertura portes * Display LCD a la planta principal
.Bastidor de Cabina * LFP/2500-SLC EG-1200
Bastidor de contrapes * BCA/2000-S Guies * T-89/62/16 i T-65/54/8
(amb accessoris) Cables * 9 cables de 6,5mm Drako 250T Limitador
de velocitat * Inclòs Altres característiques * Escala de fossat inclosa *
Llum emergència 3 hores * Maniobra de rescatament automàtic (P -
30)

2,997.63 1.000 2,997.63

TOTAL Capítol 01.18 2,997.63

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 21 SEGUERAT I SALUT

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
32)

20.36 28.000 570.08

TOTAL Capítol 01.21 570.08

Obra 01 Pressupost 1

Capítol 23 VARIS

1 EQN2U002 m Escala metàl·lica de directrius recta, de 1.00 m d'amplària, amb 5
suports amb perfils d'acer laminat segons plànols , esglaons de planxa
metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i
posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana
metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, barres de
12 mm de diàmetre i cada 10 cm i muntants de secció rectangular
50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat. Inclou
barana completa fins accés pl 3 ,travessers , ancoratges de tota

248.23 11.500 2,854.65

EUR
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l'estructura de l'escala existen i nova al nucli ascensor, entregues amb
estructura,pintura antioxidant i d'acabat de l'escala sencera (tant tram
nou com tram existent) per deixar la partida d'obra completament
acabada i en funcionament. (P - 31)

TOTAL Capítol 01.23 2,854.65

(*) Branques incompletes

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 01  ENDERROCS

1 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.000 1.500 4.500 C#*D#*E#*F#

2 xemeneia 4.000 0.600 4.000 2.000 19.200 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23.700

2 42152221 m2 Enderroc de coberta inclinada  de teules sobre envans conillers , encadelat i capa de compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20.000 20.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20.000

3 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.Inclou enderroc materrial en càmera aire.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 8.500

4 42151311 m2 Enderroc de coberta formada per bigues autorreristents , encadellat ceràmic , làmina impermeabilitzant capa de
morter  , aïllament i teules  amb mitjans manuals  i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.500 4.500 15.750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.750

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 03  FONAMENTS I ESTRUCTURES

1 14531A6G m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 150
kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11.500 0.250 0.700 2.000 4.025 C#*D#*E#*F#

2 2.500 0.250 0.700 0.438 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 4.463

2 1458116G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CÈRCOL EN ASCENSOR 0.2X0.3 4.000 0.200 0.300 2.000 0.480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0.480

3 145C1862 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a
una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2.
NCLOU ANCORATGE AMB ESTRUCTURA EXISTENT PER MITJÀ DE D 12 C 35 CM EN TOT EL
PERÍMETRE DE L'ENCONTRE AMB EDIFICI EXISTENT
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT.Aquest
criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements
d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i
condicionament dels elements utilitzats.La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la
superfície total d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.
En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8.000 2.450 19.600 C#*D#*E#*F#

2 2.450 3.000 7.350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26.950

4 14511337 m3 Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I,
abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 120 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4.000 0.250 0.250 3.500 0.875 C#*D#*E#*F#

2 2.000 0.300 0.300 3.000 0.540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.415

5 K4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les
pèrdues de material corresponents a retalls.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5.000 93.000 465.000 C#*D#*E#*F#

2 3.900 2.000 42.000 327.600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 792.600

6 K894BCK0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.Cal considerar el
desenvolupament del perímetre.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10.000 1.000 10.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 05  IMPERMEABILITZACIONS I COBERTES

1 151Z6UF9 m Minvell amb reforç de membrana bituminosa LBM (SBS)-50/G-FP encastada al parament i formació de junt de
poliestirè expandit, per a coberta no transitable.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptada expressament per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.500 2.000 7.000 C#*D#*E#*F#

2 5.500 2.000 11.000 C#*D#*E#*F#

3 3.000 3.000 C#*D#*E#*F#

4 3.000 3.000 C#*D#*E#*F#

5 3.000 3.000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27.000

2 15113NEF m2 Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora, impermeabilització amb una
membrana d'una làmina de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de betum modificat LBM(SBS)-40-FP de
160 g/m2, aïllament amb plaques de poliestirè extruït de gruix 60 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat
amb un paviment de gres per exteriors inclòs en el preu.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%No inclou la realització d'elements especials com ara els minvells, els
aiguafons, etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4.500 4.500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.500

3 15213G53 m2 Coberta inclinada amb un pendent del 32% i una llargària en planta de 5 m, de teula àrab de ceràmica de 30
peces/m2 col·locada amb morter mixt elaborat a l'obra, sobre encadellat ceràmic , capa de protecció de morter
ciment elaborat a l'obra armat de 4 cm , aïllament amb 2 planques de de poliestirè de 5 cm cada una .Inclou
encadellat, plaques d'aïllament de de poliestrè , capa de compressió armada i teules.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada en projecció horitzontal, segons les especificacions de la
DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot
utilitzant, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.000 1.000 3.000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3.000

4 152ZEC0B m Aiguafons per a coberta de teula de morter clavada sobre enllatat, amb planxa de zinc preformada de 0,82 mm
de gruix, de 80 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques i suport de tauler de partícules
de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 16 mm de gruix, per a ambient humit tipus P3 segons UNE-EN
309, reacció al foc D-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptada expressament per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.500 3.500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.500

5 EDN3A0N1 m Xemeneia de ventilació ceràmica, amb un conducte principal i un de tipus secundari, col·locats amb morter
ciment 1:8 (2,5 N/mm2), inclosa la reixeta.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i
la repercussió de les peces especials a col·locar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.000 3.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.000

6 EE4ZHJ09 u Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 600 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000

7 K5ZBT87P m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 70 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 5 plecs, per a aiguafons, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4.000 4.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.000

8 ED510G21 u Bonera sifònica de poliamida reforçada amb fibra de vidre, de 22 mm de diàmetre, amb tapa antigrava
metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

9 E5ZFQS00 u Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de llargària, amb cassoleta en angle, soldada
sota la impermeabilització.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

10 15113AEF m2 Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora, impermeabilització amb
una membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i de gruix 1 mm d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM),
aïllament amb plaques de poliestirè extruït de gruix 60 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat amb un
paviment de gres 2 ona qualitat
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Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%No inclou la realització d'elements especials com ara els minvells, els
aiguafons, etc.

AMIDAMENT DIRECTE 23.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 07  TANCAMENTS

1 1612GEAC m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls travats amb connector de fil d'acer
inoxidable, full exterior de paret de passant de 14 cm de gruix de maó calat de 290x140x50 mm, col·locat amb
morter elaborat a l'obra, cambra d'aire de 2 cm de gruix, aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de
tensió a la compressió 60 kPa, de 20 mm de gruix i full interior format per paret estructural de 14 cm de gruix de
maó calat 290x140x100 mm, en tram central. C1+J1+B2/B3 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció del volum
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a
part.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.000 4.000 2.000 24.000 C#*D#*E#*F#

2 2.400 4.000 2.000 19.200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43.200

2 E612854L m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
de 290x140x50 mm color especial, d'una cara vista, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a
part.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0.000

3 16129129 m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls, full principal exterior de paret recolzada de
14 cm de gruix de maó calat de 290x140x50 mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra, revestiment intermedi
de la cara interior del full principal amb arrebossat W1, aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de
tensió a la compressió 30 kPa, de 40 mm de gruix i full interior format per paredó amb morter elaborat a l'obra
de 10 cm de gruix de totxana de 290x140x100 mm, en tram central. C1+J1+N1+B1 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció del volum
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a
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part.Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.500 2.000 0.500 2.000 7.000 C#*D#*E#*F#

2 10.000 10.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17.000

4 E4476125 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,així com muntanst verticals i horitzonals tubulasrs 40x40x1.5
mm, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Inclou pintura d'acabat de color  idèntic al monoc
INCLOU PP DE TACS QUÍMICS I ALTRES MEDIS DE SUBJECCIÓ DE L'ESTRCUTURA
SECUNDÀRIA(SUPORT FAÇANA) A L'ESTRCUTURA PRINCIPAL.)
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.Aquest criteri inclou les
pèrdues de material corresponents a retalls.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8.000 0.600 0.003 9,800.000 141.120 C#*D#*E#*F#

2 1.800 0.600 0.003 9,800.000 31.752 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 172.872

5 E8K3DC4K m Escopidor de 28 a 29 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, rentada amb àcid, amb
trencaaigües a un cantell, col·locada amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8.000 1.200 9.600 C#*D#*E#*F#

2 0.900 2.000 1.800 C#*D#*E#*F#

3 5.000 5.000 C#*D#*E#*F#

4 5.000 5.000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21.400

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 09  FUSTERIA EXTERIOR

1 EAF1457DK98Q u Balconera d'alumini lacat RAL 7022 col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batents , per a un buit
d'obra aproximat de 1.00x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, Article: ref. P06SI250 de la serie
Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000
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2 EAF5CR7CK98 u Fulla fixa d'alumini lacat RAL 7022 , col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
0.9x230 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.000

3 EC17AB44 m2 Vidre aïllant d'una lluna de baixa emissivitat i una incolora, de 4 EXTERIOR i 3+3 INTERIOR i cambra d'aire de
12 mm, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 B1 1.000 2.300 1.000 2.300 C#*D#*E#*F#

2 B2 1.000 2.300 1.000 2.300 C#*D#*E#*F#

3 F1 3.550 1.100 2.000 7.810 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12.410

4 EAF1457DK981 u Balconera d'alumini lacat RAL 7022 col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batents iu una fix , per
a un buit d'obra aproximat de 1.00x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, Article: ref. P06SI250 de la serie
Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 11  REVESTIMENTS EXTERIORS

1 E8J36C7L m Coronament de paret de 33 a 47 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, rentada amb àcid,
amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11.500 2.000 23.000 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23.000

2 K881M136 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII W2, segons la norma UNE-EN 998-1,
col·locat manualment sobre paraments sense revestir i acabat raspat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.
D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat.Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%

EUR



Ampliació Residència Avis Navàs

AMIDAMENTS Data: 21/04/22 Pàg.: 8

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns
(brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.500 2.000 0.500 2.000 7.000 C#*D#*E#*F#

2 10.000 10.000 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17.000

3 E6ME1650DZM m Façana lleugera de plaques. Sistema Placotherm Integra Glasroc X ´´PLACO´´ format per: ESTRUCTURA
EXTERIOR: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de canals horitzontals THR 100, d'acer galvanitzat Z1
(Z140) i muntants verticals THM 100, d'acer galvanitzat Z1 (Z140), amb una modulació de 400 mm; AÏLLAMENT
EXTERIOR: panell compacte de llana mineral Arena, d'alta densitat, Arena Màster ´´ISOVER´´, segons UNE-EN
13162, de 90 mm de gruix, sense revestir, resistència tèrmica 2,35 m²K / W, conductivitat tèrmica 0,038 W / (
mK), col·locat a topall; PLACA EXTERIOR: placa de guix laminat GM-FH1 / UNE-EN 15.283-2 - 1200/2800 /
12,5 / amb les vores longitudinals afinats, Glasroc X 13 ´´PLACO´´; ESTRUCTURA INTERIOR: estructura
metàl·lica interior d'acer galvanitzat de perfils angulars CR2 i perfils intermedis THZ 45, d'acer galvanitzat Z1
(Z140) amb una modulació de 600 mm; AÏLLAMENT INTERIOR: plafó semirígid de llana mineral Arena d'alta
densitat, Arena Basic, segons UNE-EN 13162, de 45 mm de gruix, no revestit, resistència tèrmica 1,2 m²K / W,
conductivitat tèrmica 0,037 W / (mK), col·locat al màxim; PLAQUES INTERIORS: dues plaques de guix laminat
DFI / UNE-EN 520 - 1200/2500 / 12,5 / amb les vores longitudinals afinats, Phonique PPH 13 ´´PLACO´´;
IMPERMEABILITZACIÓ: làmina altament transpirable, impermeable a l'aigua de pluja, Tyvek StuccoWrap,
fixada als muntants de l'estructura metàl·lica per la cara exteriors

REVESTIMENT EXTERIOR: capa base de malla de reforç CMALL 160 embeguda entre dues capes de morter
polimèric d'altes prestacions reforçat amb fibres, Placotherm Base, color blanc, compost de ciment blanc,
càrregues minerals, resines hidròfugues redispersables, fibres i additius especials i capa de acabat de morter
acrílic Webertene Stilo, de 2 a 3 mm d'espessor, color blanc, gamma Estàndard, acabat gota, compost de
càrregues minerals, resines en dispersió aquosa, pigments orgànics, fungicides i additius especials sobre
imprimació reguladora de l'absorció Weber CS, composta de càrregues minerals, resines en dispersió aquosa,
pigments orgànics, fungicides i additius especials. Fins i tot banda acústica, cargols per a la fixació de les
plaques, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, morter Placotherm Base i cinta CMALL 160 ´´PLACO´´, per al
tractament de juntes entre plaques exteriors, pasta SN ´´PLACO´´ i cinta ´´PLACO´´ , per al tractament de juntes
entre plaques interiors, perfil de PVC amb malla de fibra de vidre antiàlcalis, perfil Degoteig ´´PLACO´´, per
rematada de llindes, i cinta adhesiva de doble cara per a la fixació de la làmina altament transpirable. El preu
inclou la resolució de buits de façana.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.400 1.100 0.500 2.000 3.740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.740

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 12  REVESTIMENTS INTERIORS
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1 E81121E4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara
bastiments que s'hagin embrutat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.500 3.200 2.000 22.400 C#*D#*E#*F#

2 2.000 3.200 2.000 12.800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35.200

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 15  INSTAL·LACIONS LAMPISTERIA I SANEJAMENT

1 ED15E871 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125
mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i
la repercussió de les peces especials a col·locar.

AMIDAMENT DIRECTE 10.000

2 KD7FEB8P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
125 mm, penjat al sostre.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i
la repercussió de les peces especials a col·locar.

AMIDAMENT DIRECTE 6.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 17  INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT

1 EH61R269 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.La instal·lació
inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

Obra 01 PRESSUPOST 1

EUR
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Capítol 18  INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT: ASCENSOR

1 EL2FJ1G2 u Unitats * part proporcioanl per incrementar una parada  ascensor  . Ascensor previst en projecte 3,)
Tipus d'ascensor * MRL 2:1 (AIRON 1000-D) p similar Capacitat/Persones (Q) * 1000 Kg / 13 persones
Nº de parades * 4 Nº d'accessos * 3 / Emb.simple Recorregut Útil * 9,5 m (aproximat)Velocitat * 1 m/s
Dimensions de recinte * 1830 x 2500 (ample x fons mm) Fossat * 1300 mm Escapament * 3600 mm
Unitat de Control * Microprocessador MUE 5000 control (CAN BUS) * Sistema de control colectiva en baixada i
pujada (3 x 400 / 230 Vac, 50 Hz) * Simplex* Variador KEBPrecablejat * Instalació precablejada completa
* Caixes de conexió i revisió incloses* Caixa de control fossat incloses* Rosari de llums inclòs
Màquina/Tracció * Màquina CEG mini 240 D-240mm 7,1 Kw Cabina * Dim.: 1100 (A) x 2100 (F) x 2100 (H) mm
* Tipus: SKS/95 * Panells: Panells en Acer Inoxidable * Sostre: Inox * Iluminació: Leds* Terre: Prep.marbre
(marbre no inclòs)* Ventilació: natural* Pasamà: acer Inox en panell posterior cabina* Mig mirall en panell
posterior
* Caixa de control: Situada en l'exterior (sostre cabina) * Fotoèl·llules/Barreres: Cortina fotoelèctrica
* Altres:Barana de protecció al sostre sòcals y embocadures en inox Botonera de Cabina * Botonera de
columna completa, inclou: Pulsadors per tots els pisos de servei amb braille i lluminosos Pulsadors d'obertura i
tancament de portes Pulsador d'alarma amb auto trucada de telèfon Display de cabina LCD Senyal visual i
acústica de sobre-càrrega Llum d'emergencia amb bateria recargable Botonera de Planta * Plaques d'Inox al
marc de la porta
* Emergència obertura portes * Display LCD a la planta principal .Bastidor de Cabina * LFP/2500-SLC EG-1200
Bastidor de contrapes * BCA/2000-S Guies * T-89/62/16 i T-65/54/8 (amb accessoris) Cables * 9 cables de
6,5mm Drako 250T Limitador de velocitat * Inclòs Altres característiques * Escala de fossat inclosa * Llum
emergència 3 hores * Maniobra de rescatament automàtic

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 21  SEGUERAT I SALUT

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 28.000 28.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28.000

Obra 01 PRESSUPOST 1
Capítol 23  VARIS

1 EQN2U002 m Escala metàl·lica de directrius recta, de 1.00 m d'amplària, amb 5 suports amb perfils d'acer laminat segons
plànols , esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2
mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre,
barres de 12 mm de diàmetre i cada 10 cm i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als
perfils, amb acabat lacat. Inclou barana completa fins accés pl 3 ,travessers , ancoratges de tota l'estructura de
l'escala existen i nova al nucli ascensor, entregues amb estructura,pintura antioxidant i d'acabat de l'escala
sencera (tant tram nou com tram existent) per deixar la partida d'obra completament acabada i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 11.500

EUR
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P-1 14511337 m3 Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 120 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.

560.63 €

(CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-2 14531A6G m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3,
formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 150 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.

433.23 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-3 1458116G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 80 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.

508.10 €

(CINC-CENTS VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-4 145C1862 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1
m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 15 kg/m2.
NCLOU ANCORATGE AMB ESTRUCTURA EXISTENT PER MITJÀ DE D 12 C 35 CM EN
TOT EL PERÍMETRE DE L'ENCONTRE AMB EDIFICI EXISTENT
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione
de la DT.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge
de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La
superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els
criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.

85.72 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-5 15113AEF m2 Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora,
impermeabilització amb una membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i de gruix 1 mm
d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), aïllament amb plaques de poliestirè extruït de gruix
60 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat amb un paviment de gres 2 ona qualitat
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%No inclou la realització d'elements especials com
ara els minvells, els aiguafons, etc.

58.18 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-6 15113NEF m2 Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora,
impermeabilització amb una membrana d'una làmina de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb
làmina de betum modificat LBM(SBS)-40-FP de 160 g/m2, aïllament amb plaques de
poliestirè extruït de gruix 60 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat amb un paviment
de gres per exteriors inclòs en el preu.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%No inclou la realització d'elements especials com
ara els minvells, els aiguafons, etc.

49.85 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-7 151Z6UF9 m Minvell amb reforç de membrana bituminosa LBM (SBS)-50/G-FP encastada al parament i
formació de junt de poliestirè expandit, per a coberta no transitable.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions
del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

13.84 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 15213G53 m2 Coberta inclinada amb un pendent del 32% i una llargària en planta de 5 m, de teula àrab de
ceràmica de 30 peces/m2 col·locada amb morter mixt elaborat a l'obra, sobre encadellat
ceràmic , capa de protecció de morter ciment elaborat a l'obra armat de 4 cm , aïllament amb
2 planques de de poliestirè de 5 cm cada una .Inclou encadellat, plaques d'aïllament de de
poliestrè , capa de compressió armada i teules.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada en projecció horitzontal, segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords
perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

62.88 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-9 152ZEC0B m Aiguafons per a coberta de teula de morter clavada sobre enllatat, amb planxa de zinc
preformada de 0,82 mm de gruix, de 80 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions
mecàniques i suport de tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 16
mm de gruix, per a ambient humit tipus P3 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2, d0,
acabat no revestit, tallat a mida.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions
del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

51.56 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-10 16129129 m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls, full principal exterior de
paret recolzada de 14 cm de gruix de maó calat de 290x140x50 mm, col·locat amb morter
elaborat a l'obra, revestiment intermedi de la cara interior del full principal amb arrebossat
W1, aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de tensió a la compressió 30 kPa, de
40 mm de gruix i full interior format per paredó amb morter elaborat a l'obra de 10 cm de
gruix de totxana de 290x140x100 mm, en tram central. C1+J1+N1+B1 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es
dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas
de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució
de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

58.40 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-11 1612GEAC m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls travats amb connector de
fil d'acer inoxidable, full exterior de paret de passant de 14 cm de gruix de maó calat de
290x140x50 mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra, cambra d'aire de 2 cm de gruix,
aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de tensió a la compressió 60 kPa, de 20
mm de gruix i full interior format per paret estructural de 14 cm de gruix de maó calat
290x140x100 mm, en tram central. C1+J1+B2/B3 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures
<= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es
dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas
de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució
de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

67.59 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-12 42151311 m2 Enderroc de coberta formada per bigues autorreristents , encadellat ceràmic , làmina
impermeabilitzant capa de morter , aïllament i teules amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.

24.20 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-13 42152221 m2 Enderroc de coberta inclinada de teules sobre envans conillers , encadelat i capa de
compressió

21.40 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-14 E4476125 kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,així com muntanst
verticals i horitzonals tubulasrs 40x40x1.5 mm, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Inclou pintura d'acabat de color  idèntic al monoc
INCLOU PP DE TACS QUÍMICS I ALTRES MEDIS DE SUBJECCIÓ DE L'ESTRCUTURA
SECUNDÀRIA(SUPORT FAÇANA) A L'ESTRCUTURA PRINCIPAL.)
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

3.35 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-15 E5ZFQS00 u Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de llargària, amb cassoleta en
angle, soldada sota la impermeabilització.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

14.40 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-16 E612854L m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm color especial, d'una cara vista, col·locat amb
morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es
dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas
de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució
de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

56.47 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-17 E6ME1650DZMS m Façana lleugera de plaques. Sistema Placotherm Integra Glasroc X ´´PLACO´´ format per:
ESTRUCTURA EXTERIOR: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de canals horitzontals
THR 100, d'acer galvanitzat Z1 (Z140) i muntants verticals THM 100, d'acer galvanitzat Z1
(Z140), amb una modulació de 400 mm; AÏLLAMENT EXTERIOR: panell compacte de llana
mineral Arena, d'alta densitat, Arena Màster ´´ISOVER´´, segons UNE-EN 13162, de 90 mm
de gruix, sense revestir, resistència tèrmica 2,35 m²K / W, conductivitat tèrmica 0,038 W / (
mK), col·locat a topall; PLACA EXTERIOR: placa de guix laminat GM-FH1 / UNE-EN
15.283-2 - 1200/2800 / 12,5 / amb les vores longitudinals afinats, Glasroc X 13 ´´PLACO´´;
ESTRUCTURA INTERIOR: estructura metàl·lica interior d'acer galvanitzat de perfils angulars
CR2 i perfils intermedis THZ 45, d'acer galvanitzat Z1 (Z140) amb una modulació de 600 mm;
AÏLLAMENT INTERIOR: plafó semirígid de llana mineral Arena d'alta densitat, Arena Basic,
segons UNE-EN 13162, de 45 mm de gruix, no revestit, resistència tèrmica 1,2 m²K / W,
conductivitat tèrmica 0,037 W / (mK), col·locat al màxim; PLAQUES INTERIORS: dues
plaques de guix laminat DFI / UNE-EN 520 - 1200/2500 / 12,5 / amb les vores longitudinals
afinats, Phonique PPH 13 ´´PLACO´´; IMPERMEABILITZACIÓ: làmina altament transpirable,
impermeable a l'aigua de pluja, Tyvek StuccoWrap, fixada als muntants de l'estructura
metàl·lica per la cara exteriors

132.74 €
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REVESTIMENT EXTERIOR: capa base de malla de reforç CMALL 160 embeguda entre
dues capes de morter polimèric d'altes prestacions reforçat amb fibres, Placotherm Base,
color blanc, compost de ciment blanc, càrregues minerals, resines hidròfugues
redispersables, fibres i additius especials i capa de acabat de morter acrílic Webertene Stilo,
de 2 a 3 mm d'espessor, color blanc, gamma Estàndard, acabat gota, compost de càrregues
minerals, resines en dispersió aquosa, pigments orgànics, fungicides i additius especials
sobre imprimació reguladora de l'absorció Weber CS, composta de càrregues minerals,
resines en dispersió aquosa, pigments orgànics, fungicides i additius especials. Fins i tot
banda acústica, cargols per a la fixació de les plaques, fixacions per a l'ancoratge dels perfils,
morter Placotherm Base i cinta CMALL 160 ´´PLACO´´, per al tractament de juntes entre
plaques exteriors, pasta SN ´´PLACO´´ i cinta ´´PLACO´´ , per al tractament de juntes entre
plaques interiors, perfil de PVC amb malla de fibra de vidre antiàlcalis, perfil Degoteig
´´PLACO´´, per rematada de llindes, i cinta adhesiva de doble cara per a la fixació de la
làmina altament transpirable. El preu inclou la resolució de buits de façana.
(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-18 E81121E4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb
deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

17.43 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-19 E8J36C7L m Coronament de paret de 33 a 47 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc,
rentada amb àcid, amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

41.73 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-20 E8K3DC4K m Escopidor de 28 a 29 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, rentada
amb àcid, amb trencaaigües a un cantell, col·locada amb morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

37.26 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-21 EAF1457DK981 u Balconera d'alumini lacat RAL 7022 col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batents iu una fix , per a un buit d'obra aproximat de 1.00x220 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

559.24 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-22 EAF1457DK98Q u Balconera d'alumini lacat RAL 7022 col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batents , per a un buit d'obra aproximat de 1.00x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al

468.80 €
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vent segons UNE-EN 12210, Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de
BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-23 EAF5CR7CK98Q u Fulla fixa d'alumini lacat RAL 7022 , col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 0.9x230 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

853.77 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-24 EC17AB44 m2 Vidre aïllant d'una lluna de baixa emissivitat i una incolora, de 4 EXTERIOR i 3+3 INTERIOR
i cambra d'aire de 12 mm, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

38.92 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-25 ED15E871 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

15.12 €

(QUINZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-26 ED510G21 u Bonera sifònica de poliamida reforçada amb fibra de vidre, de 22 mm de diàmetre, amb tapa
antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les
especificacions de la DT.

31.91 €

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-27 EDN3A0N1 m Xemeneia de ventilació ceràmica, amb un conducte principal i un de tipus secundari,
col·locats amb morter ciment 1:8 (2,5 N/mm2), inclosa la reixeta.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

30.27 €

(TRENTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-28 EE4ZHJ09 u Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 600 mm, col·locat
amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.

292.29 €

(DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-29 EH61R269 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens,
1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la
DT.La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu
cas.

76.36 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-30 EL2FJ1G2 u Unitats * part proporcioanl per incrementar una parada ascensor . Ascensor previst en
projecte 3,)
Tipus d'ascensor * MRL 2:1 (AIRON 1000-D) p similar Capacitat/Persones (Q) * 1000 Kg /
13 persones
Nº de parades * 4 Nº d'accessos * 3 / Emb.simple Recorregut Útil * 9,5 m
(aproximat)Velocitat * 1 m/s

2,997.63 €
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Dimensions de recinte * 1830 x 2500 (ample x fons mm) Fossat * 1300 mm Escapament *
3600 mm
Unitat de Control * Microprocessador MUE 5000 control (CAN BUS) * Sistema de control
colectiva en baixada i pujada (3 x 400 / 230 Vac, 50 Hz) * Simplex* Variador KEBPrecablejat
* Instalació precablejada completa
* Caixes de conexió i revisió incloses* Caixa de control fossat incloses* Rosari de llums
inclòs
Màquina/Tracció * Màquina CEG mini 240 D-240mm 7,1 Kw Cabina * Dim.: 1100 (A) x 2100
(F) x 2100 (H) mm
* Tipus: SKS/95 * Panells: Panells en Acer Inoxidable * Sostre: Inox * Iluminació: Leds*
Terre: Prep.marbre (marbre no inclòs)* Ventilació: natural* Pasamà: acer Inox en panell
posterior cabina* Mig mirall en panell posterior
* Caixa de control: Situada en l'exterior (sostre cabina) * Fotoèl·llules/Barreres: Cortina
fotoelèctrica
* Altres:Barana de protecció al sostre sòcals y embocadures en inox Botonera de Cabina *
Botonera de columna completa, inclou: Pulsadors per tots els pisos de servei amb braille i
lluminosos Pulsadors d'obertura i tancament de portes Pulsador d'alarma amb auto trucada
de telèfon Display de cabina LCD Senyal visual i acústica de sobre-càrrega Llum
d'emergencia amb bateria recargable Botonera de Planta * Plaques d'Inox al marc de la porta
* Emergència obertura portes * Display LCD a la planta principal .Bastidor de Cabina *
LFP/2500-SLC EG-1200
Bastidor de contrapes * BCA/2000-S Guies * T-89/62/16 i T-65/54/8 (amb accessoris)
Cables * 9 cables de 6,5mm Drako 250T Limitador de velocitat * Inclòs Altres característiques
* Escala de fossat inclosa * Llum emergència 3 hores * Maniobra de rescatament automàtic
(DOS MIL NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-31 EQN2U002 m Escala metàl·lica de directrius recta, de 1.00 m d'amplària, amb 5 suports amb perfils d'acer
laminat segons plànols , esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada
amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana
metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, barres de 12 mm de diàmetre i
cada 10 cm i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb
acabat lacat. Inclou barana completa fins accés pl 3 ,travessers , ancoratges de tota
l'estructura de l'escala existen i nova al nucli ascensor, entregues amb estructura,pintura
antioxidant i d'acabat de l'escala sencera (tant tram nou com tram existent) per deixar la
partida d'obra completament acabada i en funcionament.

248.23 €

(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-32 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 20.36 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-33 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.Inclou enderroc materrial en càmera aire.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

9.91 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-34 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

10.45 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-35 K4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

3.71 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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P-36 K5ZBT87P m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 70 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a aiguafons, col·locat amb fixacions
mecàniques, i segellat.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

18.83 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-37 K881M136 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII W2, segons la norma
UNE-EN 998-1, col·locat manualment sobre paraments sense revestir i acabat raspat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les
especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments
que s'hagin embrutat.Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.

20.41 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-38 K894BCK0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i
dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la
DT.Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

26.04 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-39 KD7FEB8P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, penjat al sostre.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de
material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

24.41 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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m314511337 Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3
m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer
en barres corrugades amb una quantia de 120 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la
DT.

P- 1  €560,63

Altres conceptes 560,63 €

m314531A6G Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una
quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 150 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la
DT.

P- 2  €433,23

Altres conceptes 433,23 €

m31458116G Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3,
formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3.
Criteri d'amidament: m3 de volum executat segons les especificacions de la
DT.

P- 3  €508,10

Altres conceptes 508,10 €

m2145C1862 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta
de pi, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba
i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15
kg/m2.
NCLOU ANCORATGE AMB ESTRUCTURA EXISTENT PER MITJÀ DE D 12
C 35 CM EN TOT EL PERÍMETRE DE L'ENCONTRE AMB EDIFICI
EXISTENT
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les
especificacione de la DT.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els
elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les
cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la
recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La superfície
corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a
conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.

P- 4  €85,72

Altres conceptes 85,72 €

m215113AEF Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa
separadora, impermeabilització amb una membrana de densitat superficial
1,15 kg/m2 i de gruix 1 mm d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), aïllament
amb plaques de poliestirè extruït de gruix 60 mm, capa separadora amb
geotèxtil i acabat amb un paviment de gres 2 ona qualitat 
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%No inclou la realització d'elements
especials com ara els minvells, els aiguafons, etc.

P- 5  €58,18

Altres conceptes 58,18 €
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m215113NEF Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa
separadora, impermeabilització amb una membrana d'una làmina de densitat
superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de betum modificat LBM(SBS)-40-FP de 160
g/m2, aïllament amb plaques de poliestirè extruït de gruix 60 mm, capa
separadora amb geotèxtil i acabat amb un paviment de gres per exteriors
inclòs en el preu.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%No inclou la realització d'elements
especials com ara els minvells, els aiguafons, etc.

P- 6  €49,85

Altres conceptes 49,85 €

m151Z6UF9 Minvell amb reforç de membrana bituminosa LBM (SBS)-50/G-FP encastada
al parament i formació de junt de poliestirè expandit, per a coberta no
transitable.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les
especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la
DF.

P- 7  €13,84

Altres conceptes 13,84 €

m215213G53 Coberta inclinada amb un pendent del 32% i una llargària en planta de 5 m,
de teula àrab de ceràmica de 30 peces/m2 col·locada amb morter mixt
elaborat a l'obra, sobre encadellat ceràmic , capa de protecció de morter
ciment elaborat a l'obra armat de 4 cm , aïllament amb 2 planques de de
poliestirè de 5 cm cada una .Inclou encadellat, plaques d'aïllament de de
poliestrè , capa de compressió armada i teules.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada en projecció horitzontal,
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen l'acabament
dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat.

P- 8  €62,88

Altres conceptes 62,88 €

m152ZEC0B Aiguafons per a coberta de teula de morter clavada sobre enllatat, amb planxa
de zinc preformada de 0,82 mm de gruix, de 80 cm de desenvolupament,
col·locada amb fixacions mecàniques i suport de tauler de partícules de fusta
aglomerades amb resina sintètica, de 16 mm de gruix, per a ambient humit
tipus P3 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2, d0, acabat no revestit,
tallat a mida.
Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les
especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la
DF.

P- 9  €51,56

Altres conceptes 51,56 €
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m216129129 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls, full
principal exterior de paret recolzada de 14 cm de gruix de maó calat de
290x140x50 mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra, revestiment intermedi
de la cara interior del full principal amb arrebossat W1, aïllament amb planxes
de poliestirè expandit EPS, de tensió a la compressió 30 kPa, de 40 mm de
gruix i full interior format per paredó amb morter elaborat a l'obra de 10 cm de
gruix de totxana de 290x140x100 mm, en tram central. C1+J1+N1+B1 segons
CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de
més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen
l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

P- 10  €58,40

Altres conceptes 58,40 €

m21612GEAC Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de dos fulls travats
amb connector de fil d'acer inoxidable, full exterior de paret de passant de 14
cm de gruix de maó calat de 290x140x50 mm, col·locat amb morter elaborat a
l'obra, cambra d'aire de 2 cm de gruix, aïllament amb planxes de poliestirè
expandit EPS, de tensió a la compressió 60 kPa, de 20 mm de gruix i full
interior format per paret estructural de 14 cm de gruix de maó calat
290x140x100 mm, en tram central. C1+J1+B2/B3 segons CTE/DB-HS.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de
més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen
l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

P- 11  €67,59

Altres conceptes 67,59 €

m242151311 Enderroc de coberta formada per bigues autorreristents , encadellat ceràmic ,
làmina impermeabilitzant capa de morter , aïllament i teules amb mitjans
manuals  i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les
indicacions de la DT.

P- 12  €24,20

Altres conceptes 24,20 €

m242152221 Enderroc de coberta inclinada de teules sobre envans conillers , encadelat i
capa de compressió 

P- 13  €21,40

Altres conceptes 21,40 €
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kgE4476125 Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa,així com muntanst verticals i horitzonals tubulasrs 40x40x1.5 mm,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura. 
Inclou pintura d'acabat de color  idèntic al monoc
INCLOU PP DE TACS QUÍMICS I ALTRES MEDIS DE SUBJECCIÓ DE
L'ESTRCUTURA SECUNDÀRIA(SUPORT FAÇANA) A L'ESTRCUTURA
PRINCIPAL.)
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT,
d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents
a retalls.

P- 14  €3,35

B44Z602A Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

 €2.51000

Altres conceptes 0,84 €

uE5ZFQS00 Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de llargària,
amb cassoleta en angle, soldada sota la impermeabilització.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 15  €14,40

B5ZFQS00 Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm, 375 mm de llargària, amb
cassoleta en angle per a soldar la impermeabilització

 €11.59000

Altres conceptes 2,81 €

m2E612854L Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm color especial, d'una
cara vista, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns,
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de
més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.Inclouen
l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

P- 16  €56,47

B0F1D25A Maó calat, de 290x140x50 mm, cares vistes i de color especial, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

 €20.77600

Altres conceptes 35,69 €
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mE6ME1650DZMS Façana lleugera de plaques. Sistema Placotherm Integra Glasroc X
´´PLACO´´ format per: ESTRUCTURA EXTERIOR: estructura metàl·lica
d'acer galvanitzat de canals horitzontals THR 100, d'acer galvanitzat Z1
(Z140) i muntants verticals THM 100, d'acer galvanitzat Z1 (Z140), amb una
modulació de 400 mm; AÏLLAMENT EXTERIOR: panell compacte de llana
mineral Arena, d'alta densitat, Arena Màster ´´ISOVER´´, segons UNE-EN
13162, de 90 mm de gruix, sense revestir, resistència tèrmica 2,35 m²K / W,
conductivitat tèrmica 0,038 W / ( mK), col·locat a topall; PLACA EXTERIOR:
placa de guix laminat GM-FH1 / UNE-EN 15.283-2 - 1200/2800 / 12,5 / amb
les vores longitudinals afinats, Glasroc X 13 ´´PLACO´´; ESTRUCTURA
INTERIOR: estructura metàl·lica interior d'acer galvanitzat de perfils angulars
CR2 i perfils intermedis THZ 45, d'acer galvanitzat Z1 (Z140) amb una
modulació de 600 mm; AÏLLAMENT INTERIOR: plafó semirígid de llana
mineral Arena d'alta densitat, Arena Basic, segons UNE-EN 13162, de 45 mm
de gruix, no revestit, resistència tèrmica 1,2 m²K / W, conductivitat tèrmica
0,037 W / (mK), col·locat al màxim; PLAQUES INTERIORS: dues plaques de
guix laminat DFI / UNE-EN 520 - 1200/2500 / 12,5 / amb les vores
longitudinals afinats, Phonique PPH 13 ´´PLACO´´; IMPERMEABILITZACIÓ:
làmina altament transpirable, impermeable a l'aigua de pluja, Tyvek
StuccoWrap, fixada als muntants de l'estructura metàl·lica per la cara
exteriors

REVESTIMENT EXTERIOR: capa base de malla de reforç CMALL 160
embeguda entre dues capes de morter polimèric d'altes prestacions reforçat
amb fibres, Placotherm Base, color blanc, compost de ciment blanc,
càrregues minerals, resines hidròfugues redispersables, fibres i additius
especials i capa de acabat de morter acrílic Webertene Stilo, de 2 a 3 mm
d'espessor, color blanc, gamma Estàndard, acabat gota, compost de
càrregues minerals, resines en dispersió aquosa, pigments orgànics,
fungicides i additius especials sobre imprimació reguladora de l'absorció
Weber CS, composta de càrregues minerals, resines en dispersió aquosa,
pigments orgànics, fungicides i additius especials. Fins i tot banda acústica,
cargols per a la fixació de les plaques, fixacions per a l'ancoratge dels perfils,
morter Placotherm Base i cinta CMALL 160 ´´PLACO´´, per al tractament de
juntes entre plaques exteriors, pasta SN ´´PLACO´´ i cinta ´´PLACO´´ , per al
tractament de juntes entre plaques interiors, perfil de PVC amb malla de fibra
de vidre antiàlcalis, perfil Degoteig ´´PLACO´´, per rematada de llindes, i cinta
adhesiva de doble cara per a la fixació de la làmina altament transpirable. El
preu inclou la resolució de buits de façana.

P- 17  €132,74

B6ME1650DZMS Mur cortina d'alumini l  €93.80800
Altres conceptes 38,93 €

m2E81121E4 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment
pòrtland amb filler calcari 32,5 R.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests
criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és
ara bastiments que s'hagin embrutat.

P- 18  €17,43

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

 €0.44586
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Altres conceptes 16,98 €

mE8J36C7L Coronament de paret de 33 a 47 cm de gruix, amb pedra artificial de morter
de ciment blanc, rentada amb àcid, amb dos cantells en escaire, col·locada
amb morter mixt 1:0,5:4.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.

P- 19  €41,73

B0GAB3F7 Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, rentada amb àcid, per a
coronament de parets de 33 a 47 cm de gruix i amb dos cantells en escaire

 €38.35000

Altres conceptes 3,38 €

mE8K3DC4K Escopidor de 28 a 29 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment
blanc, rentada amb àcid, amb trencaaigües a un cantell, col·locada amb
morter mixt 1:2:10.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.

P- 20  €37,26

B0GAB3L4 Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, rentada amb àcid, de 29
cm d'amplària i amb trencaaigües a un cantell

 €26.00000

Altres conceptes 11,26 €

uEAF1457DK981 Balconera d'alumini lacat RAL 7022 col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla batents iu una fix , per a un buit d'obra aproximat de 1.00x220 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

P- 21  €559,24

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €1.28400

B7J50090K98Q Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul,
MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC

 €1.08330

BAF1437D Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,75 a 1,04 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

 €542.64000

Altres conceptes 14,23 €

uEAF1457DK98Q Balconera d'alumini lacat RAL 7022 col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla batents , per a un buit d'obra aproximat de 1.00x220 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, Article: ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de
BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

P- 22  €468,80

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €1.28400

B7J50090K98Q Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul,
MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC

 €1.08330

BAF1437D Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,75 a 1,04 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

 €452.20000
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Altres conceptes 14,23 €

uEAF5CR7CK98Q Fulla fixa d'alumini lacat RAL 7022 , col·locada sobre bastiment de base, per a
un buit d'obra aproximat de 0.9x230 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Article:
ref. P06SI250 de la serie Massilles de poliuretà de BASF-CC.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

P- 23  €853,77

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €2.56800

B7J50090K98Q Massilla elàstica monocomponent a base de poliuretà de baix mòdul,
MASTERFLEX 472, de BASF-CC, ref. P06SI250 de la serie Massilles de
poliuretà de BASF-CC

 €2.26080

BAF1C57C Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a
un buit d'obra de 3,5 a 5,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

 €846.94400

Altres conceptes 2,00 €

m2EC17AB44 Vidre aïllant d'una lluna de baixa emissivitat i una incolora, de 4 EXTERIOR i
3+3 INTERIOR i cambra d'aire de 12 mm, col·locat amb perfils conformats de
neoprè sobre alumini o PVC

P- 24  €38,92

BC17AB40 Vidre aïllant d'una lluna de baixa emissivitat i una incolora, de 4 i 6 mm de
gruix i cambra d'aire de 12 mm

 €36.00000

Altres conceptes 2,92 €

mED15E871 Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls
i la repercussió de les peces especials a col·locar.

P- 25  €15,12

BD13287B Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm i de llargària 3 m, per a encolar

 €4.45000

BD1Z2300 Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm  €1.72190
BDW3B800 Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm  €2.56410
BDY3B800 Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm  €0.10000

Altres conceptes 6,28 €

uED510G21 Bonera sifònica de poliamida reforçada amb fibra de vidre, de 22 mm de
diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en
calent.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord
amb les especificacions de la DT.

P- 26  €31,91

BD515G21 Bonera sifònica de poliamida reforçada amb fibra de vidre, de 22 mm de
diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica

 €12.02000

Altres conceptes 19,89 €

mEDN3A0N1 Xemeneia de ventilació ceràmica, amb un conducte principal i un de tipus
secundari, col·locats amb morter ciment 1:8 (2,5 N/mm2), inclosa la reixeta.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls
i la repercussió de les peces especials a col·locar.

P- 27  €30,27

BDN3A420 Peça de ceràmica de 25 cm d'alçària, amb un conducte principal i un de tipus
secundari

 €4.68000

BDN3B420 Peça de ceràmica de derivació de 25 cm d'alçària, amb un conducte principal
i un de tipus secundari

 €0.57050

BDNZ1000 Reixa i bastiment de PVC  €1.05000
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Altres conceptes 23,97 €

uEE4ZHJ09 Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 600
mm, col·locat amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 28  €292,29

BE4DJ049 Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, amb lamel·les, de 600 mm
de costat

 €265.08000

Altres conceptes 27,21 €

uEH61R269 Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb
un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i
l'equip complert d'encesa en el seu cas.

P- 29  €76,36

BH61R76A Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb
un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

 €74.60000

Altres conceptes 1,76 €

uEL2FJ1G2 Unitats * part proporcioanl per incrementar una parada ascensor . Ascensor
previst en projecte 3,)
Tipus d'ascensor * MRL 2:1 (AIRON 1000-D) p similar Capacitat/Persones (Q)
* 1000 Kg / 13 persones
Nº de parades * 4 Nº d'accessos * 3 / Emb.simple Recorregut Útil * 9,5 m
(aproximat)Velocitat * 1 m/s
Dimensions de recinte * 1830 x 2500 (ample x fons mm) Fossat * 1300 mm
Escapament * 3600 mm
Unitat de Control * Microprocessador MUE 5000 control (CAN BUS) * Sistema
de control colectiva en baixada i pujada (3 x 400 / 230 Vac, 50 Hz) * Simplex*
Variador KEBPrecablejat * Instalació precablejada completa
* Caixes de conexió i revisió incloses* Caixa de control fossat incloses* Rosari
de llums inclòs
Màquina/Tracció * Màquina CEG mini 240 D-240mm 7,1 Kw Cabina * Dim.:
1100 (A) x 2100 (F) x 2100 (H) mm
* Tipus: SKS/95 * Panells: Panells en Acer Inoxidable * Sostre: Inox *
Iluminació: Leds* Terre: Prep.marbre (marbre no inclòs)* Ventilació: natural*
Pasamà: acer Inox en panell posterior cabina* Mig mirall en panell posterior
* Caixa de control: Situada en l'exterior (sostre cabina) *
Fotoèl·llules/Barreres: Cortina fotoelèctrica
* Altres:Barana de protecció al sostre sòcals y embocadures en inox Botonera
de Cabina * Botonera de columna completa, inclou: Pulsadors per tots els
pisos de servei amb braille i lluminosos Pulsadors d'obertura i tancament de
portes Pulsador d'alarma amb auto trucada de telèfon Display de cabina LCD
Senyal visual i acústica de sobre-càrrega Llum d'emergencia amb bateria
recargable Botonera de Planta * Plaques d'Inox al marc de la porta
* Emergència obertura portes * Display LCD a la planta principal .Bastidor de
Cabina * LFP/2500-SLC EG-1200
Bastidor de contrapes * BCA/2000-S Guies * T-89/62/16 i T-65/54/8 (amb
accessoris) Cables * 9 cables de 6,5mm Drako 250T Limitador de velocitat *
Inclòs Altres característiques * Escala de fossat inclosa * Llum emergència 3
hores * Maniobra de rescatament automàtic

P- 30  €2.997,63

BL31J1G1 Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense
reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s,
nivell de trànsit estàndard, per a 10 persones (càrrega màxima de 800 kg),
de 2 a 6 parades (recorregut de 3 a 15 m), habitacle de qualitat mitjana de
mides 1400x1350 mm, embarcament simple amb portes automàtiques
d'obertura central de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra
col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO
1314/1997

 €1,846.91800
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BL3M31G1 Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell

de trànsit estàndard, per a 10 persones (càrrega màxima 800 kg), de 2 a 6
parades, de qualitat mitjana, portes d'accés automàtiques d'obertura central
de 2+2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de
baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 1314/1997

 €1,051.29000

Altres conceptes 99,42 €

mEQN2U002 Escala metàl·lica de directrius recta, de 1.00 m d'amplària, amb 5 suports
amb perfils d'acer laminat segons plànols , esglaons de planxa metàl·lica amb
relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de
gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub
superior de 42 mm de diàmetre, barres de 12 mm de diàmetre i cada 10 cm i
muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb
acabat lacat. Inclou barana completa fins accés pl 3 ,travessers , ancoratges
de tota l'estructura de l'escala existen i nova al nucli ascensor, entregues amb
estructura,pintura antioxidant i d'acabat de l'escala sencera (tant tram nou
com tram existent) per deixar la partida d'obra completament acabada i en
funcionament.

P- 31  €248,23

BQN2U001 Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer
laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant,
conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de gruix, soldats
superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm
de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular
50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat

 €231.86100

Altres conceptes 16,37 €

hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 32  €20,36

Altres conceptes 20,36 €

m2K2161511 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.Inclou enderroc materrial
en càmera aire.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

P- 33  €9,91

Altres conceptes 9,91 €

m2K2164771 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

P- 34  €10,45

Altres conceptes 10,45 €

kgK4435111 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT,
d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents
a retalls.

P- 35  €3,71

B44Z5011 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb
una capa d'imprimació antioxidant

 €2.98000

Altres conceptes 0,73 €

mK5ZBT87P Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix,
70 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a aiguafons,
col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.

P- 36  €18,83

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera  €1.44000
B0CHT87P Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix,

70 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a aiguafons
 €6.86511
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B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra

monocomponent
 €0.40125

Altres conceptes 10,12 €

m2K881M136 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII W2,
segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment sobre paraments
sense revestir i acabat raspat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons
les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és
ara bastiments que s'hagin embrutat.Deducció de la superfície corresponent a
obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments.

P- 37  €20,41

B8816232 Morter de ciment monocapa (OC), per a acabat raspat, de designació CSIII
W2, segons la norma UNE-EN 998-1

 €7.27650

Altres conceptes 13,13 €

m2K894BCK0 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes
d'imprimació ignífuga i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les
especificacions de la DT.Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

P- 38  €26,04

B89ZH000 Esmalt ignífug  €3.02430
B8ZA5000 Imprimació ignífuga  €1.63200

Altres conceptes 21,38 €

mKD7FEB8P Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, penjat al sostre.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls
i la repercussió de les peces especials a col·locar.

P- 39  €24,41

BD13287B Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm i de llargària 3 m, per a encolar

 €4.45000

BD1Z3000 Brida per a tub penjat del sostre  €2.97000
BDW3B800 Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm  €2.56410
BDY3B800 Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm  €0.10000

Altres conceptes 14,33 €
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