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Pressupost HOTEL CASA ANGLADA

NºOrde Uds. Descripció Quantitat Preu Import

Pressupost OBRA REHABILITACIÓ

1 REHABILITACIÓ

1.1 TREBALLS PREVIS I D’IMPLANTACIÓ

1.1.1 Realització de cales i forats

u

Cala d'inspecció en terres de 100x70x150 cm amb excavació de 
terres amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de 
runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements 
enderrocats

3 24,5 73,50
1.1.2 Estintolament de les bigues a les zones més afectades

u

Muntatge i desmuntatge d'estructura auxiliar per a 
estintolament dels sostres, d'alçària com a màxim 11 m, amb 
estructura de bigues metàl.liques alleugerides amb unions 
cargolades, inclou transport amb un recorregut total màxim de 
20 km 136 13,37 1818,32

1.1.3  Anul·lació de totes les instal·lacions existents

u
Anul.lació d'instal.lació interior de lampisteria, a la sortida del 
comptador o de l'escomesa, per a subministrament de D inferior 
a 2 '' 1 46,12 46,12

u
Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica, a la sortida dels 
quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a 
baixa tensió 200 kVA, com a màxim 1 230,61 230,61

1.2 DEMOLICIONS. ENDERROCS.GESTIÓ DE RESIDUS I 
MOVIMENT DE TERRES

1.2.1 Enderroc de coberta

m2
Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 295 10,63 3135,85

m2
Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a 
posterior aprofitament 295 23 6785,00

1.2.2 Enderroc de tancaments i divisories

m2
Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

255,61 5,41 1382,85
1.2.3 Arrencada i repicat de revestiments

m2

Arrencada d'aplacat de pedra, en parament vertical, amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor

105,72 10,64 1124,86
1.2.4 Arrencada de paviments

m2

Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

267,54 9,33 2496,15
1.2.4 Desmuntatge de divisoria practicable, portes

u

Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta amb valor 
patrimonial, de grans dimensions, de 20 m2, com a màxim, amb 
recuperació de ferramentes, fet per restaurador, amb mitjans 
manuals, aplec de material per a la seva reutilització o 
restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor. Grau de 
dificultat baix

13 103,99 1351,87
1.2.5 Arrencada i desmuntatge de fusteries i envidraments

m2
Arrencada de fusteries i extracció del corresponent vidre amb 
mitjans manuals classificació i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor

24 11,02 264,48
1.2.6 Arrencada d'instal·lacions elèctriques i d'enllumenat

u
Arrencada de quadre elèctric superficial, amb mitjans manuals i 
càrrega manual sobre camió o contenidor

1 2,57 2,57
1.2.7 Arrencada d'instal·lacions lampisterioa i aparells sanitaris



u

Arrencada de aparell sanitari, suport, aixetes, mecanismes i 
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

16 13,4 214,40

u

Arrencada d'instal.lació de distribució d'aigua amb tubs, 
accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície 
servida per la instal.lació, amb mitjans manuals i càrrega 
manual sobre camió o contenidor

1 210,92 210,92
1.2.8 Arrencada d'instal·lacions de comunicacio

u
Arrencada d'antena i cablejat superficial, amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1 11,2 11,20

1.3  Gestió de Residus

m3
Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en residus 
inerts, no especials amb mitjans manuals

230 18,1 4163,00

1.4  Transport de Residus

m3
Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit a 
abocador específic o acentre de recollida i transferència, amb 
contenidor 230 10,07 2316,10

1.5 ESTRUCTURA

1.5.1 Estructura vertical

1.5.1.1 Eliminació de plantes i herves als paraments verticals

m2 Neteja de plantes i herbes de parament vertical, aplicació de 
tractament herbicida i càrrega sobre camió o contenidor 266 1,16 308,56

1.5.1.2 Reparació esquerdes mitjançat grapes

m

Reparació d'esquerda en paret de pedra, amb repicat i 
sanejament previ de la zona afectada, col.locació de grapes amb 
acer en barres corrugades B 500 S, separades cada 30 cm, 
reblert amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques 
i fibres, fluid i de retracció controlada, càrrega manual de runa 
sobre contenidor i transport a l'abocador 17,5 85,82 1501,85

1.5.2 Estructura Horitzontal

1.5.2.1 Apuntalament de les bigues

m
Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària 
<=3 m amb puntal metàl.lic telescòpic i tauló 240 12,4 2976,00

1.5.2.2 Reforç interior de sostre amb bigues de fusta

m2

Reforç de sostre amb capa de compressió de 5 cm de gruix, 
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer de 15x15 
cm, de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigó 
estructural HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb recolzament 
a paret amb regates de 5 cm de fondària i 20 cm d'amplària a 
cada entrebigat amb connector per a estructures de fusta de vis 
cargolat a la biga, càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor i transport de residus a centre de reciclatge, a 
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i 
transferència

315,6 14,18 4475,21

1.6 Reparació elements façana

1.6.1 Reparació lloses balcons



m

Reparació de llosana de biguetes metàl.liques totalment 
descobertes amb raspallat i passivat de perfils laminats 
deteriorats, formació d'entrebigat amb peça ceràmica per a 
soleres amb el cantell encadellat, reblert amb formigó 
estructural, malla electrosoldada de barres corrugades d'acer de 
15x15 cm i 6 mm de D, embeguda, cèrcol perimetral d'acer 
inoxidable austenític en barres, tela metàl.lica de torsió de 19 
mm de pas de malla i 1 mm de D, amb acabat galvanitzat, de 
reforç del revestiment interior, làmina de betum modificat LBM i 
acabat amb rajola de ceràmica amb trencaaigües 6,5 335,37 2179,91

1.6.2 Reparació porxada balcó

m

Marquesina per a protecció de balcó, amb estructura de perfils 
d'acer galvanitzat ancorats amb fixacions mecàniques, 
recobriment amb planxa nervada d'acer galvanitzat i prelacat, 
remat perimetral amb perfil de planxa d'acer galvanitzat i 
prelacat i folre inferior amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat

2,4 124,94 299,86

2. OBRA NOVA

2.1 Moviments de terres

m3

Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en 
terreny compacte, amb mitjans manuals i càrrega amb les 
terres deixades a la vora

67,54 82,13 5547,06

m3
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres dins de 
l'obra, amb camió de 7 t

80 1,62 129,60

m3
Transport de residus dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps 
d'espera per a la càrrega a màquina

80 0,63 50,40

2.2 Fonaments

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de 
consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, 
abocat amb cubilot

7,54 85,8 646,93

2.3 Estructura
2.3.1 Sostres unidireccionals

m3
Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-30/P/10/IIIa, de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, 
abocat amb cubilot 181,5 102,84 18665,46

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat 
unidireccional, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi, 
sobre entramat de taulons

181,5 20,35 3693,53
2.3.2 Escales

m2
Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a 
màxim, amb la superfície superior acabada

15,9 207,02 3291,62

2.4  Coberta

m²
Subministre i col·locació panell sandvitx nucli aïllant de poliestire 
de 40 mm acabat cara inferior de fusta. 310 7,25 2247,50

Ud
Cargol autotaladrant no oxidable per a la fixació de taulons de 
fusta suport a cobertes inclinades. 800 0,07 56,00

Ud
Clau d'acer per fixació de rastrel de fusta a suport de fusta.

300 0,04 12,00

m²
Pissarra en peces rectangulars, 32x22 cm, de segona qualitat, 
gruix de 3 a 4 mm. Según UNE-EN 12326-1.

322,4 7,82 2521,17

kg
Elements de subjecció d'acero inoxidable (claus, ganxos, puntes, 
etc.).

15 3,42 51,30



m² Llàmina de zinc natural de 0,65 mm de gruix, en bobina.
18,9 11,82 223,40

m2
Coberta de llosa rectangular de pissarra de 4 mm de gruix, de 
30x20 cm, col.locada amb ganxos d'acer inoxidable de 80 mm 
de llargària 310 55,18 17105,80

m

Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 
150 mm, col.locada amb peces especials i connectada al baixant

45,6 20,98 956,69

m3

 Estructura de bigues i encavellada fusta laminada GL24h, amb 
gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 20x100 cm 
de secció, com a màxim, i llargària fins a 15 m, treballada al 
taller i amb tractament insecticida-fungicida per a tipus de 
protecció mitja, muntada sobre suports 22,3 889,3 19831,39

2.5  Divisions i elements interiors primaris

2.5.1  Obra de fàbrica

m2

Paret divisòria recolzada de gruix 10 cm, de maó calat, HD, 
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x90 
mm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:0,5:4 amb 
ciment CEM II

517,19 37,71 19503,23

m2

Envà passant de tancament de 7 cm de gruix, de supermaó de 
60X25X7 CM, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10, 
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L

310 13,81 4281,10

2.6  Revestiments

2.6.1 Arrebossats

m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m 
d'alçada, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a 
l'obra amb formigonera de 165 L, deixat de regle

289,85 15,58 4515,86
2.6.2 Enguixats

m2

Enguixat a bona vista sobre el parament vertical interior, a 4,00 
m d'alçada, com a màxim, amb gruix YF,inclosa la part 
proporcional d'arestes, racons i reglada de sòcol. 

1054,025 10,52 11088,34
2.6.3 Enrajolats

m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçada <=3 M, 
amb rajola de valència, preu alt, de 46 A 75 
PECES/M2,col·locades amb morter adhesiu

289,85 19,88 5762,22
2.6.5. Cel ras

m2

Elaboració de cel ras continu amb RF-120, format per placat de 
silicat càlcic, de 10mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica 
de 0,175 W/mk i una densitat de 870 Kg/m3.

166,37 26 4325,62
2.6.6 Pintures

m
Pintat de remat DM, al làtex amb una capa segelladora i dues 
d'acabat 

1054,025 8,25 8695,71

m2

Pintat de parament horitzontal de guiz, amb pintura plàstica 
amb acabat llis amb una capa segelladora i dues d'acabat 

106,37 5,32 565,89
2.6.7 Envernissats

m2

Envernissat de biga de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de 
protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la 
superfície mat

91,43 13,67 1249,85
2.6.8 Hidrofugats

m2
Hidrofugat de parament vertical exterior amb pintura de 
siloxans

540 5,71 3083,40

2.7  Paviments

2.7.1 Paviment de gres 



m2

Paviment de gres per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 
1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de sorra, col.locat a 
l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i 
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

870 25,95 22576,50
m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviement de terrazo 16 8,51 136,16

2.7.2 Esglaons

m

Esglaó de pedra artificial rentada amb àcid de gra mitjà, preu 
alt, format per dues peces, frontal i estesa, col.locat a truc de 
maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l inclòs sòcol

42 57,93 2433,06

m

Formació d'esglaó amb totxana de 29X14X10 CM, col·locada i 
arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 L

42 10,36 435,12

2.8  Tancaments secundaris

2.8.1  Tancaments de fusta

u

Finestra de fusta de roure per a envernissar, col.locada sobre 
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra 
aproximat de 120x150 cm, classificació mínima 3 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació 
mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 
12210, amb bastiment sense persiana

20 337,73 6754,60

u

Balconera de fusta de roure per a envernissar, col.locada sobre 
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra 
aproximat de 150x220 cm, classificació mínima 3 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació 
mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 
12210, amb bastiment sense persiana

3 593,58 1780,74

2.8.2  Portes de fusta

u

Porta d'una fulla batent tipus P10 d'unes dimensions de 82 x 
210 cm, amb mecanismes de gir per pomel·les d'acer inox. amb 
pany normalitzat. Inclou qualsevol treball o material auxiliar 
necessari per a deixar el conjunt totalment enllestit

4 471,95 1887,80

u
Restauració de porta col·locant un afegit de fusta tallada a la 
part inferior, col·locació de les portes.

11 651,3 7164,30

u
Reproducció de porta de fusta de P6 de dimensions 
estrableretes a planols de fusteries. 9 352,3 3170,70

2.9  Protecció i seguretat

2.9.1 Baranes

m

Conjunt de barana metàl·lica 110 cm d'alçada, col·locada 
inclinada  composta amb passamà rodó intermig de fusta 
massisa de 50 mm de diàmetre suportat sobre perfil longitudinal 
L 30X30X2, inclou fixacions mecàniques, pintat del del conjunt 
amb dues mans d'imprimació antioxidant i dues d'acabatamb 
esmalt sintètic, així com la resta de treballs i elements auxiliars 
necessaris per deixar el conjunt de la partida totalment 
enllestida segons especificacions i detalls de plànols.

12 181,25 2175,00
Senyalització

u

Placa de senyalització interior de planxa d'alumini pintada, amb 
caràcters alfanumèrics, de 16x10 cm, fixada mecànicament al 
parament

15 19,25 288,75
Numeració

u
Caràcter numèric, d'alumini cromat, de 60 mm d'alçària, 
col.locat amb adhesiu

9 4,72 42,48



2.10 Envidraments

m2
Vidre imprès incolor de 3 a 4 mm de gruix, col·locat a l'anglesa 
sobre fusta o acer

15 20,74 311,10

2.11 Instal·lacions d'aparells sanitaris

2.11.1  Sanitaris
u Banyera de metacrilat de metil, de llargària 1,2 m, de color , 

preu superior, per a revestir, col.locada sobre suports de 
totxana de 290x140x100 mm

5 878,91 4394,55
u Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de color 

blanc, preu superior, encastat al paviment
4 111,41 445,64

u

BARRA MURAL RECTA PER A BANY ADAPTAT, DE 610 MM DE 
LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ACER INOXIDABLE, 
COL.LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES TIPUS MEDICLINICS 
MODEL 73233

1 28,47 28,47

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 TIPUS MEDICLINICS 
MODEL 73252-N

1 174,93 174,93

u

Inodor de gres esmaltat mat, de sortida vertical, amb seient i 
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació 
incorporats, de color blanc, preu mitjà, col.locat sobre el 
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

12 170,12 2041,44

u
Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 
cm, de color blanc, preu alt, col.locat sobre un peu 12 64,41 772,92

u
Bidet de gres esmaltat mat amb alimentació externa, de color 
blanc, preu mitjà, col.locat sobre el paviment

4 62,56 250,24

u

PORTAROTLLES DE PAPER HIGIÈNIC INDUSTRIAL, DE LA CASA 
MEDICLINICS, MODEL M-783 CS O EQUIVALENT, DE 250 MM DE 
DIÀMETRE, COL.LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES.

12 36,54 438,48
u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre 

taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues 
entrades de maniguets

24 59,63 1431,12

u

Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de 
color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la 
xarxa d'evacuació

3 62,52 187,56

3 INSTAL·LACIONS

3.1  INSTAL.LACIONS GENERALS

 INSTAL·LACIÓ FONTANERIA

u Conjunt de tota la instal.lació de fontaneria inclòs claus de pas, 
control de presió, vàlvules, etc. 1 8956,32 8956,32

 INSTAL·LACIÓ SOLAR

u Conjunt de tota la instal.lació de plaques solars per ACS 1 5780,5 5780,50

 INSTAL.LACIÓ ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

u Conjunt de la instal·lació elèctrica i d'enllumenat de l'edifici 
mitjançat, inclòs mecanismes i lluminàries. 1 11352,2 11352,20

 INSTAL.LACIÓ CALEFACCIÓ



u
Conjunt de la instal·lació del sistema de calefacció per terra 
radiant amb tub de polietilè tipus PEX, termostats per zones a 
tot l'edifici 1 19856,3 19856,30

 INSTAL.LACIÓ PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

u
Conjunt de la instal·lació del sistema de protecció 
contraincendis, inclòs detectors de fum, alarma i enllumenat 
d'emergència. 1 4892,3 4892,30

4  VARIS

4.1   PA a justificar

4.1.1 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE CONNEXIÓ A 
XARXA D'AIGUA. 1

1308
1308,00

4.1.2 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE CONNEXIÓ A 
XARXA DE BAIXA TENSIÓ 1

2725
2725,00

4.1.4 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE CONNEXIÓ A 
XARXA DE CLAVEGUERAM 1

1308
1308,00

4.1.6 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE CONNEXIÓ A 
TELEFONIA 1

1308
1308,00

TOTAL 292278,54

5  PARTIDES D'ABONAMENT INTEGRE

5.1  Seguretat i Salut Laboral

5.1.1  ESS 43841,78

5.1.1.1
PA

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA SEGURETAT I SALUT A 
L'OBRA, EN BASE A L'ESTUDI I EL PLA DE SEGURETAT I SALUT.

1 43841,781 43841,78

5.2  Ajuts 51993,00

5.2.1
PA

PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONJEPTE 
D'AJUTS DEL RAM DE PALETA A LES INSTAL.LACIONS I 
INDUSTRIALS 1 49050 49050,00

5.2.2 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE 
MAQUINÀRIA AUXILIAR 1 2943 2943,00
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