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Projecte de rehabilitació d’una casa unifamiliar aïllada i canvi d’ús a casa rural situada a Montoliu de la Segarra 
Neus Tamboleo i Brasó                Amidaments i Pressupost 
 

6. AMIDAMENTS I PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DEL MATERIAL 
 
Codi Descripció Ut Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import 
 
CAPITOL 01.- TREBALLS PREVIS 
 
01.01.-Ut. Estudi geotècnic. 

Redacció, visat i execució material del projecte corresponent. 
         
      1 2.500 2.500 
 
01.02.- u Cala d'inspecció en fonament  

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

         
      10 198,56 1985,60
 
01.03.- u Cala d'inspecció en sostre 

Cala d'inspecció en sostre de 60x60 cm amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats 

         
      10 29,12 291,20 
 
01.04.- u Cala d'inspecció inferior en sostre  

Cala d'inspecció inferior en sostre, amb regata de 40 cm de llargària sobre l'aleta de la     
bigueta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels 
elements enderrocats 

         
      8 28,77 230,16 
 
01.05.- u Cala d'inspecció superior en coberta 

Cala d'inspecció superior en coberta de 60x60 cm amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats 

         
      6 45,12 270, 72 
 
01.06.- u Cala d'inspecció en murs de tàpia 

Cala d'inspecció en murs de tàpia de 40x60x40 cm amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre contenidor, inclou reposició d'elements enderrocats, no inclou pintura 

         
      4 14,35 57,40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPITOL 01 TREBALLS PRÈVIS................................................................................ 5335,08 € 

 
Codi Descripció Ut Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import 
 
CAPITOL 02.- ENDERROCS 
 
02.01.-m Arrencada d’instal·lació elèctrica superficial 

arrencada de tubs i accessoris d’instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals. Inclòs 
carrega en contenidor o camió, transport de runes i cànon a abocador. 
 

 Planta Baixa 1 256,78       
 Planta primera 1 190,18       
 Planta Golfes 1 125,66       
       572,62 1,45 830,29 
 
02.02.-m Arrencada d’instal·lació d’aigua superficial 

arrencada puntual de tubs i accessoris d’instal·lació de distribució d’aigua superficial, amb 
mitjans manuals. Inclòs carrega en contenidor o camió, transport de runes i cànon a abocador 
 

 Planta Baixa 1 256,78       
 Planta primera 1 190,18       
       446,96 2,05 916,26 
 
02.03.- m2  Desmuntatge de teules 

   Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior utilització. 
 
 Coberta principal 1 228,10       
 c. annexa 1  1 72,80       
       300,90 17,16 5163,44 
 
02.04.-Ut Desmuntatge de plaques de fibrociment 

Ut Desmuntatge de plaques de fibrociment seguint el pla de treball fixat per “RERA”per a 
treballs amb amiant. Inclou desmuntatge, transport a l’abocador autoritzat,pla de treball, 
amidament ambiental, transport de vestidors, plataforma de treball i tots els tràmits pertinents al 
Departament de Treball. 
 

 c. annexa 2 1        
       1,00 3000,00 3000,00
 
02.05.-m2 Enderroc biguetes de fusta 

Enderroc biguetes de fusta amb mitjans manual, inclòs càrrega a contenidor o camió. 
 

 c. annexa 2 1 75,90       
 Coberta principal 1 228,10       
 Forjat p. Primera 1 154,40       
 Forjat p. golfes 1 154,40       
 c. annexa 1  1 72,80       
 Forjat annexa 1 1 51,58       
       737,18 10,48 7725,65
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Projecte de rehabilitació d’una casa unifamiliar aïllada i canvi d’ús a casa rural situada a Montoliu de la Segarra 
Neus Tamboleo i Brasó Amidaments i Pressupost 
 

Codi Descripció Ut Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import 
 
02.06.- m2 Enderroc d’encadellat ceràmic 

Enderroc d’encadellat ceràmic amb mitjans manuals, inclòs carrega en contenidor o camió, 
transport de runes i cànon a abocador. 
 

 c. annexa 2 1 75,90       
 Coberta principal 1 228,10       
 c. annexa 1  1 72,80       
       376,8 2,35 885,48 
02.07.-m2 Arrencada de cel ras de canyís i entramat de suport 

Arrencada de cel ras de canyís i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 
 

 Planta Baixa 1 15,18      
 Planta primera 1 149,77      
      164,95 3,46 570,72 

 
02.08.-m2 Enderroc de paviment 

Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades 
amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
 

 Planta Baixa 1 21,66       
 Planta Primera 1 154,40       
 Planta golfes 1 154,40       
 Forjat annexa 1 1 51,58       
       382,04 6,92 2643,72

 
02.09.-m2 Enderroc d’envà ceràmic, e=10cm 

Enderroc d'envà de ceràmica de 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor  
 

  1 2,15  3,00 6,45    
  1 3,14  3,00 9,42    
  6 3,60  3,00 64,80    
  1 3,59  3,00 10,77    
  4 2,80  3,00 33,60    
  1 3,87  3,00 11,61    
  1 10,72  5,00 53,60    
      190,25 4,01 762,90 
 
02.10.-m2 Enderroc d’envà ceràmic, e=15cm 

Enderroc d'envà de ceràmica de 15 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 
 

  6 8,83  3,00 158,94    
  1 7,57  3,00 22,71    
  1 10,72  5,00 53,60    
  1 4,30  3,00 12,90    
  3 4,20  3,00 37,80    
  1 3,60  3,00 10,80    
      296,75 4,01 1189,97
 
 
 

Codi Descripció Ut Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import 
 
02.11.-m2 Repicat de morter de calç 

Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
 

 Exteriors 2 11,10  7,20 159,84    
  2 13,00  7,20 187,20    
  2 11,12  2,60 57,82    
 Interiors 1 11,10  7,20 79,92    
  2 8,83  3,00 52,98    
  2 13,00  3,00 78,00    
  1 11,10  3,00 33,30    
       649,06 6,23 4043,64
 
02.12.-u Arrencada de full i bastiment de porta de fusta interior i/o exterior 

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre 
camió o contenidor 
 

 Planta Baixa 11       
 Planta primera 12       
 Planta Golfes 1       
       24 2,77 66,48 
 
02.13.-u Arrencada de full i bastiment de finestra 

Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o 
contenidor 
 

 Planta Baixa 12       
 Planta primera 16       
       28 4,15 116,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPITOL 02 ENDERROCS......................................................................................... 27914,75 € 
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Projecte de rehabilitació d’una casa unifamiliar aïllada i canvi d’ús a casa rural situada a Montoliu de la Segarra 
Neus Tamboleo i Brasó  Amidaments i Pressupost 
 

Codi Descripció Ut Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import 
 
CAPITOL 03.- MOVIMENT DE TERRES 
 
03.01.-m2 Neteja i esbrossada del terreny 

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió 
 

  1     
      3051,00 1,96 5979,96
 
03.02.-m3 Excavació de rases i pous 

Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans manuals i 
càrrega manual sobre camió o contenidor 

 sabates 21 0,80 0,80 0,60 8,06  
 riostes 1 95,85 0,40 0,50 19,17  
      27,23 45,44 1237,51
 
03.03.-m3 Excavació de rasa per a pas d’instal·lacions  

Excavació de rasa per a pas d’instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora 

 Sot. línia elèctrica 1 25,00 0,40 0,80 8,00  
 Pas. instal·lacions 1 15,00 0,50 0,80 6,00  
      14,00 13,01 182,14
 
03.04.-m3 Càrrega amb mitjans mecànics  

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres dins de l'obra, amb dúmper 
 

  1 3051  0,30 915,3  
      915,30 24,95 22836,7

 
03.05.-m3 Terraplenat i pilonatge 

Terraplenat i pilonatge mecànics amb terres de la mateixa obra, en tongades de 
fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM 

 
  1 3051  0,30 915,30    
 esponjament 0,25 3051  0,30 228,82    
      1144,12 3,62 4141,73
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPITOL 03 MOVIMENTS DE TERRA...................................................................... 34378,04 € 
 

Codi Descripció Ut Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import 
 
CAPITOL 04.- ESTRUCTURA 
 
04.01.-m3 Paret estructural d'una cara vista de 24 cm 

Paret estructural d'una cara vista de 24 cm de gruix, de maó calat hidrofugat, HD, R-20, de 
240x115x30 mm, cares vistes, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter 
de ciment CEM I, de dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant, i amb una 
resistència a compressió de la paret de 8 N/mm2 
 

  1 10,72 0,24 4,90 12,60 
  1 3,82 0,24 4,20 3,85 
  2 1,45 0,24 4,20 2,92 
      19,37 474,98 9.200,36
 
04.02.-m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm 

Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment 
CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una 
resistència a compressió de la paret de 5 N/mm2 
 

  3 7,86 0,14 3,00 9,90 
  2 7,26 0,14 3,00 6,09 
  1 4,55 0,14 3,00 1,91 
  1 10,30 0,14 2,80 4,03 
  1 7,75 0,14 2,80 3,03 
  2 4,18 0,14 2,80 3,27 
      28,23 207,16 5848,12
 
04.03.-m2 Envà d'obra de fàbrica ceràmica 

Envà d'obra de fàbrica ceràmica formada per un full de gruix 40 mm de peça ceràmica de gran 
format de 700x500x40 mm col·locada 
 

  3 1,95  3,00 17,55 
  1 0,75  3,00 2,25 
      19,80 25,40 502,92
 
04.04.-m2Sostre unidireccional de 20+5 cm 

Sostre unidireccional de 20+5 cm, de revoltons ceràmics i semibigueta de formigó armat, 
intereixos 0,70 m, llum entre 2,5 i 6 m, amb una quantia de 12 kg/m2 d’acer en barres 
corrugades B 500 S, acer B 500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 mm de diàmetre, i 
una quantia de 0,09 m3/m2 de formigó HA-25/B/20/I abocat amb cubilot 
 

 Cobert annexa 1 1 72,80    
 Cobert annexa 2 1 75,90    
      148,70 51,52 7661,02
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Projecte de rehabilitació d’una casa unifamiliar aïllada i canvi d’ús a casa rural situada a Montoliu de la Segarra 
Neus Tamboleo i Brasó Amidaments i Pressupost 
 

Codi Descripció Ut Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import 
 
04.05.-kg Acer A/42-B (S 275 JR  

Acer A/42-B (S 275 JR), per a  bigues i plaques d'ancoratge, formats per peça simple i amb una 
capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, 
planxa...col·locat a l'obra amb soldadura 

 
 IPE-180 2 5,27  18,8 198,15  
  2 5,31  18,8 199,65  
  3 4,46  18,8 251,54  
  3 4,47  18,8 252,10  
  1 4,48  18,8 84,22  
  4 3,66  18,8 275,23  
  2 2,85  18,8 107,16  
  2 2,83  18,8 106,40  
  1 4,45  18,8 83,66  
  2 3,77  18,8 141,75  
  2 3,76  18,8 141,37  
  2 3,05  18,8 114,68  
  2 2,37  18,8 89,11  
  2 2,38  18,8 89,48  
  1 3,07  18,8 57,71  
  1 3,08  18,8 57,90  
 IPE-220 2 3,85  26,2 201,74  
  1 4,43  26,2 116,06  
  1 4,55  26,2 119,21  
 IPE-300 1 5,88  42,2 248,13  
 IPE-330 2 5,95  49,1 584,29  
  1 5,88  49,1 288,70  
      3808,32 1,87 7121,55
 
04.07.-m2 Reforç de sostre amb capa de compressió  

Reforç de sostre amb capa de compressió de 3-7 cm de gruix, amb malla electrosoldada de 
barres corrugades d'acer de 20x20 cm, de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de 
formigó estructural HA-25/B/12/IIa, abocat amb bomba, amb recolzament a paret, 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 

 
 Coberta principal 1 228,10    
      228,10 13,28 3029,16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPITOL 04 ESTRUCTURA...................................................................................... 33.363,13 € 
 

Codi Descripció Ut Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import 
 
CAPITOL 05.- COBERTES 
 
05.01.-m2 Teulada de teula àrab 

Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de color envellit, de 16 peces/m2, com a màxim, 
col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 

 
 Coberta principal 1 228,10    
 Cobert annexa 2 1 75,90    
      304,00 83,11 2526,44
 
05.02.-m2 Teulada de teula àrab de ceràmica recuperada 

Teulada de teula àrab de ceràmica recuperada de la demolició, aportant un 20% de les peces 
de ceràmica de color envellit, de 16 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10 
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 
 

 Cobert annexa 1 1 72,80    
      72,80 54,70 3982,16
 
05.03.-U. Formació de xemeneia d'obra  

Formació de xemeneia d'obra per a revestir en coberta inclinada. Inclou remat i 
impermeabilització perimetral en trobada amb el pla de coberta, revestiment dels paraments, i 
tots els treballs i materials necessaris per a deixar la partida totalment enllestida. 

 
  5   5,00 
      5,00 40,11 200,55
 
05.04.-m Remat lateral xemeneies  

Remat lateral xemeneies amb doble gruix de tela asfàltica autoprotegida. 
 
  5 1,50   7,50 
      7,50 22,47 168,52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPITOL 05 COBERTES............................................................................................. 6.877,67 € 
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Projecte de rehabilitació d’una casa unifamiliar aïllada i canvi d’ús a casa rural situada a Montoliu de la Segarra 
Neus Tamboleo i Brasó  Amidaments i Pressupost 
 

Codi Descripció Ut Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import 
 
CAPITOL 06.- RAM DE PALETA 
 
06.01.-m3 Paret estructural de maó ceràmic calat de 14 cm 

Paret estructural de maó ceràmic calat de 14 cm, amb maó de 29x14x10 cm R10 N/mm2, per a 
revestir, col·locat amb morter de ciment 1:4 (M-8 N/mm2), elaborat a l'obra amb formigonera de 
165 l 
 

  3 7,86 0,14 3,00 9,90  
  2 7,26 0,14 3,00 6,09  
  1 4,55 0,14 3,00 1,91  
  1 10,30 0,14 2,80 4,03  
  1 7,75 0,14 2,80 3,03  
  2 4,18 0,14 2,80 3,27  
      28,26 264,28 7468,55
 
06.02.-m2 Paredo de 10 cm de gruix 

Paredo de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col·locada 
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 
 

 Planta baixa 1 3,73  3,00 11,19  
  1 1,83  3,00 5,49  
  2 3,74  3,00 22,44  
 Planta primera 1 3,10  2,80 8,68  
  1 3,74  2,80 10,472  
  2 2,85  2,80 15,96  
  1 6,20  2,80 17,36  
  2 1,95  2,80 10,92  
  1 0,99  2,80 2,772  
  1 1,22  2,80 3,416  
  1 3,04  2,80 8,512  
  1 4,77  2,80 13,356  
      130,56 20,56 2.684,31
 
06.03.-m2 Envà de 4 cm. de gruix 

Envà de 4 cm. de gruix, de supermaó de 50x20 cm., col·locat amb morter M-80, elaborat a 
l'obra amb formigonera de 165 l 
 

 Planta baixa 1 1,95  3,00 5,85  
  1 0,75  3,00 2,25  
 Planta primera 2 1,95  2,80 10,92  
      19,02 15,78 300,13

 
06.04.-m2 Calaix de conducte tècnic 

Calaix de conducte tècnic realitzat amb maó foradat senzill de 29x14x4 cm, per a revestir en 
una cara, col·locat amb morter ciment M-80, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 
 

  1 1,66  4,30 7,138  
  1 1,79  4,30 7,697  
  1 1,85  4,30 7,955  
      22,79 19,03 433,69
 
 
 

Codi Descripció Ut Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import 
 
06.05.-m2 Paredó recolzat divisori de maó tipus gero fonoabsorvent, de 14 cm de gruix 

Paredó recolzat divisori de maó tipus gero fonoabsorvent, de 14 cm d’espessor per a revestir, 
col·locat amb morter de ciment M-80, elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l. 
 

 Planta baixa 1 3,75  3,00 11,25 
  1 4,12  3,00 12,36 
      23,61 46,00 1086,06
 
06.06.-ut Formació de plat de dutxa d'obra 

Formació de plat de dutxa d'obra, de dimensions 1.00x1.00 m. 
Inclou: - formació de pendents 

- impermeabilització amb polièster i sorra de marbre 
- desguàs sifònic 
- acabat enrajolat 
- ...i tots els materials i treballs necessaris per a deixar la partida d'obra totalment 
enllestida i apte per al seu correcte funcionament. 
 

 Planta baixa 1    
 Planta primera 1    
 Planta golfes 2    
      4,00 120,35 418,40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPITOL 06 RAM DE PALETA................................................................................. 12.454,14 € 
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Codi Descripció Ut Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import 
 
 CAPITOL 07.- REVESTIMENTS VERTICALS 
 
07.01.-m² Arrebossat mestrejat  

Arrebossat mestrejat sobre parament vertical interior, amb morter de ciment 1:4, elaborat a 
l'obra amb formigonera de 165 l, deixat de regle. 
 

 Planta baixa 1 11,10  3,00 33,3  
  2 12,20  3,00 73,2  
 Planta primera 2 11,10  2,80 62,16  
  2 12,20  2,80 68,32  
 Planta golfes 2 11,10  1,50 33,3  
  2 12,20  1,50 36,6  
      306,88 11,14 3418,64
 
07.02.-m² Enrajolat de parament  

Enrajolat de parament vertical interior, a 3,00 m d’alçària, com a màxim, amb rajola de la sèrie 
clàssica “Antique White, de 20x20 cm, col·locades amb morter adhesiu 

 
 Planta baixa 2 6,10  3,00 36,6  
  2 3,00  3,00 18  
  2 1,74  3,00 10,44  
  2 3,63  3,00 21,78  
  2 3,12  3,00 18,72  
  2 3,55  3,00 21,3  
 Planta primera 2 3,11  2,80 17,416  
  2 1,74  2,80 9,744  
  2 8,85  2,80 49,56  
  6 1,83  2,80 30,744  
 Planta golfes 4 4,18  2,40 40,128  
  2 3,40  2,40 16,32  
  2 4,30  2,40 20,64  
  2 3,60  2,40 17,28  
      328,67 22,35 7345,77
 
07.03.-M² Enguixat de parets a bona vista 
 
 Planta baixa 2 4,34  3,00 26,04  
  1 3,59  3,00 10,77  
  3 7,87  3,00 70,83  
  2 3,75  3,00 22,5  
  1 1,74  3,00 5,22  
  1 4,74  3,00 14,22  
  1 6,70  3,00 20,1  
 Planta primera 2 5,43  2,80 30,408  
  1 1,95  2,80 5,46  
  1 3,59  2,80 10,052  
  1 8,98  2,80 25,144  
  1 3,10  2,80 8,68  
  2 7,26  2,80 40,656  
  4 2,85  2,80 31,92  
 Planta golfes 2 7,75  2,40 37,2  
  2 6,55  2,40 31,44  
  2 3,60  2,40 17,28  

  2 4,30  2,40 20,64 
  1 2,95  2,40 7,08 
      435,64 8,50 3702,94
 
 
07.04.-m2 Estucat a la calç  

Estucat a la calç de color terròs sobre parament vertical exterior, fins a 3,00 m d’alçada, com a 
màxim, amb morter mixt i colorant, elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l. 

 
 Planta baixa 1 11,12  5,40 60,048 
  1 5,70  5,40 30,78 
      90,82 35,60 3233,19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPITOL 07 REVESTIMENTS VERTICALS............................................................. 17.700,54 € 
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Codi Descripció Ut Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import 
 
CAPITOL 08.- REVESTIMENTS HORITZONTALS 
 
08.01.-m2 Envernissat de parament horitzontal  

m2 Envernissat de parament horitzontal de fusta, al vernís intumescent, amb dues capes, amb 
la superfície setinada 

 
 Planta baixa 1 46,09    
  1 37,85    
  1 35,35    
  1 21,28    
  1 15,42    
 Planta primera 1 17,80    
  1 15,92    
  1 17,80    
  1 39,56    
 Planta golfes 1 25,42    
  1 26,80    
  1 25,20    
      324,49 7,10 2.303,87
 
08.02.-M² Cel ras placa de guix en banys, cuina,passadís i d'altres 
 
 Planta baixa 1 6,32    
  1 11,20    
  1 17,10    
 Planta primera 1 5,40    
  1 6,90    
  1 8,02    
 Planta golfes 1 5,00    
  1 5,00    
  1 12,30    
      77,24 35,00 2.703,40
 
08.03.-m2 Aplacat de parament  

Aplacat de parament inclinat interior a 3.50 m d'alçària, com a màxim, amb panell sandwich 
compost de friso de avet encadellat de 10mm, un nucli aïllant de poliestirè extruït de 5 cm i un 
tauler d’aglomerat hidròfug de 19 mm, col·locada amb fixacions mecàniques. 

 
 Planta baixa 1 46,09    
  1 37,85    
 Planta golfes 1 25,42    
  1 26,80    
  1 25,20    
      161,36 27,67 4.464,83
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codi Descripció Ut Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import 
 
08.04.-M Escopidor de 60-65cm  

Escopidor de 60-65cm. d'amplària, de pedra artificial hidrofugada amb trencaaigües, col·locada 
amb morter de ciment 1:6 elaborat a obra amb formigonera de 165l. 

 Planta baixa 4 0,98   3,92 
  2 1,37   2,74 
  1 1,70   1,7 
  2 0,80   1,6 
  2 0,60   1,2 
 Planta primera 3 1,72   5,16 
  1 1,67   1,67 
  2 1,55   3,1 
  4 0,70   2,8 
  1 2,51   2,51 
  1 1,45   1,45 
 Planta golfes 9 0,40   3,6 
      31,45 27,15 853,86
 
 
08.05.-M 2 Enguixat a bona vista  

Enguixat a bona vista sobre parament , a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat 
amb guix C6  

 
 Planta baixa 1 14,05    
      14,05 8,90 125,04
 
08.06.-m fals sostre amb bigues de poliuretà imitant fusta noguera, ancorada a sostre mecànicament 
 
 Planta baixa 15 4,30   64,5 
  11 4,55   50,05 
      114,55 27,30 3.127,21
 
 
08.07.-M2 fals sostre amb lamines de fusta de pi, ancorada a sostre mecànicament 
 
 Planta baixa 1 35,35    
  1 21,28    
  1 15,42    
 Planta primera 1 17,80    
  1 15,92    
  1 17,80    
  1 39,56    
      163,13 22,56 3.680,21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPITOL 08 REVESTIMENTS HORITZONTALS..................................................... 17.257,42 € 
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CAPITOL 09.- PAVIMENTS 
 
09.01.-M2 Paviment de Rajola  

Paviment de Rajola, tipus “siberià Marron” de 33x33, de la casa Ceranosa. Col·locat a tuc de 
maceta amb morter adhesiu, per a interior, inclòs rejuntat i elements i feines auxiliars. Inclòs part 
proporcional de sòcol del mateix material 

 
 Planta baixa 1 46,09    
  1 37,85    
  1 15,80    
 Planta primera 1 39,56    
  1 5,81    
 Planta golfes 1 4,14    
      149,25 35,00 5.223,75
 
09.02.-M2 Paviment gres antilliscant  

Paviment gres antilliscant, tipus “Lima Gris” de 33x33, de la casa Ceranosa. Col·locat a tuc de 
maceta amb morter adhesiu, per a interior, inclòs rejuntat i elements i feines auxiliars.  

 
 Planta baixa 1 6,32    
  1 11,20    
  1 17,10    
 Planta primera 1 5,40    
  1 6,90    
  1 8,02    
 Planta golfes 1 5,00    
  1 5,00    
  1 12,30    
      77,24 36,35 2.807,67
 
09.03.-M2 paviment de tarima de fusta  

paviment de tarima de fusta “parquet Pino” de la casa ceranosa. Inclou les feines i elements 
auxiliars per deixar l’element acabat. 

 Planta baixa 1 15,42    
 Planta primera 1 17,80    
  1 15,92    
  1 17,80    
 Planta golfes 1 25,42    
  1 26,80    
  1 25,20    
      144,36 65,97 9.523,42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPITOL 09 PAVIMENTS.......................................................................................... 17.554,84 € 
 

Codi Descripció Ut Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import 
 
CAPITOL 10.- Rehabilitació, restauració 
 
10.01.-M2 neteja de paredat existents mitjançant el procediment següent: 

-Raspallat de tota taca o eflorescència a paraments afectats amb raspall d’arrels, eliminant 
taques, crostes i residus, neteja amb mitjans manuals. 
-Neteja de pedra amb ràfec de sorra de sílice i aigua a pressió a paraments de carreus de pedra 
tant exteriors com interiors consistent en: 
1) Neteja del parament. 
2) Projecció de sorra de sílice i aigua a pressió controlat per màquina apropiada eliminant 
residus d’obra, pols, etc, fins a una neteja total i desincrustat de la pedra d’alçada amb mitjans 
manuals i mecànics. 
-Tractament protector i hidrofugant de la pedra amb siloxans en emulsió aquosa o 
mineralitzador de base hidròfuga a paraments exteriors que prèvia impregnació superficial 
penetra al parament creant una capa repel·lent a l’aigua, pols i gelades, evitant la formació de 
bosses de gel que originen efectes destructius. No ha d’impedir la respiració dels materials 
porosos ni canvi de coloració, amb mitjans manuals 

 
 Exteriors 2 11,10  7,20 159,84    
  2 13,00  7,20 187,20    
  2 11,12  2,60 57,82    
 Interiors 1 11,10  7,20 79,92    
  2 8,83  3,00 52,98    
  2 13,00  3,00 78,00    
  1 11,10  3,00 33,30    
       649,06 17,08 11085,94
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPITOL 10 REHABILITACIO I RESTAURACIO..................................................... 11.085,94 € 
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CAPITOL 11.- PINTURES 
 
11.01.-M2 pintat vertical guix, plàstica llis, 1 segelladora + 2 acabat 

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa 
segelladora i dues d’acabat 
 

 Planta baixa 2 4,34  3,00 26,04  
  1 3,59  3,00 10,77  
  3 7,87  3,00 70,83  
  2 3,75  3,00 22,5  
  1 1,74  3,00 5,22  
  1 4,74  3,00 14,22  
  1 6,70  3,00 20,1  
 Planta primera 2 5,43  2,80 30,408  
  1 1,95  2,80 5,46  
  1 3,59  2,80 10,052  
  1 8,98  2,80 25,144  
  1 3,10  2,80 8,68  
  2 7,26  2,80 40,656  
  4 2,85  2,80 31,92  
 Planta golfes 2 7,75  2,40 37,2  
  2 6,55  2,40 31,44  
  2 3,60  2,40 17,28  
  2 4,30  2,40 20,64  
  1 2,95  2,40 7,08  
      435,64 8,50 3702,94
 
11.02.-M2 pintat vertical d’arrebossat interior, plàstica llis, 1 fons + 2 acabat 

Pintat de parament vertical d’arrebossat interior, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una 
capa de fons diluïda i dues d’acabat 

 
 Planta baixa 1 11,10  3,00 33,3  
  2 12,20  3,00 73,2  
 Planta primera 2 11,10  2,80 62,16  
  2 12,20  2,80 68,32  
 Planta golfes 2 11,10  1,50 33,3  
  2 12,20  1,50 36,6  
      306,88 11,14 3418,64
 
11.03.-M2 pintat de parament horitzontal de guix 

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

 
 Planta baixa 1 6,32    
  1 11,20    
  1 17,10    
 Planta primera 1 5,40    
  1 6,90    
  1 8,02    
 Planta golfes 1 5,00    
  1 5,00    
  1 12,30    
      77,24 35,00 2703,40

Codi Descripció Ut Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import 
 
TOTAL CAPITOL 11 PINTURES ............................................................................................. 9.824,98 € 
 
CAPITOL 12.- Fusteria interior 
 
12.01.-U P1 

Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulla batent de fusta de cirerer, d'una llum de 
bastiment aproximada de 90x210 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat 
de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment, amb clau i pany, més 
elements auxiliars 
 

 Planta baixa 1    
      1,00 470,00 470,00
 
12.02.-U P2 

Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulla batent de fusta de cirerer, d'una llum de 
bastiment aproximada de 100x210 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat 
de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment, amb clau i pany, més 
elements auxiliars 
 

 Planta baixa 1    
      1,00 481,00 481,00
 
12.03.-U P3 

Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulla batent de fusta de cirerer, d'una llum de 
bastiment aproximada de 100x210 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat 
de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment, més elements auxiliars 
 

 Planta baixa 2    
      2,00 481,00 962,00
 
12.04.-U P4 

Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulla batent de fusta de cirerer, d'una llum de 
bastiment aproximada de 90x210 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat 
de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment, més elements auxiliars. 

 
 Planta baixa 1    
      1,00 470,00 470,00
 
12.05.-U P5 

Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulla batent de fusta de cirerer, d'una llum de 
bastiment aproximada de 60x145 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat 
de bastiment, fulla batent amb reixes de ventilació , amb pany i clau, més elements auxiliars 

 
 Planta baixa 1    
      1,00 314,00 314,00
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12.06.-U P6 

Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulla batent de fusta de cirerer, d'una llum de 
bastiment aproximada de 100x210 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat 
de bastiment, fulla batent amb forat per col·locació de vidre i tapajunts de fusta. m2 de llum de 
bastiment, més elements auxiliars 

 
 Planta baixa 1     
      1,00 481,00 481,00
 
12.07.- U P8  

Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles corredera de fusta de cirerer, d'una 
llum de bastiment aproximada de 70x200 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de 
fusta, folrat de bastiment, fulla i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment, mes elements 
auxiliars 
 

 Planta primera 6     
 Planta golfes 5     
      11,00 465,00 5.115,00
 
12.08.-U P9 

Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulla fixa de fusta de cirerer, d'una llum de 
bastiment aproximada de 100x210 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat 
de bastiment, fulla fixa amb forat per col·locació de vidre i tapajunts de fusta. m2 de llum de 
bastiment, més elements auxiliars 

 
 Planta baixa 1     
      1,00 481,00 481,00
 
 
12.09.-U A10 

Armari interior de fusta, envernissada, amb 2 portes de fulla batent de fusta de cirerer, d'una 
llum de bastiment aproximada de 180x230 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de 
fusta, folrat de bastiment, 2 fulles batents de 90x230 cm i tapajunts de fusta. m2 de llum de 
bastiment, més elements auxiliars 

 
 Planta baixa 1     
      1,00 881,00 881,00
 
12.10.-U A11 

Armari interior de fusta, envernissada, amb 2 portes de fulla batent de fusta de cirerer, d'una 
llum de bastiment aproximada de 148x200 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de 
fusta, folrat de bastiment, 2 fulles batents de 74x200 cm i tapajunts de fusta. m2 de llum de 
bastiment, més elements auxiliars 

 
 Planta primera 1     
      1,00 764,00 764,00
 
 
 
 
 
TOTAL CAPITOL 12 FUSTERIA INTERIOR.......................................................................... 10.419,00 € 
 

Codi Descripció Ut Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import 
 
CAPITOL 13.- Fusteria exterior 
 
13.01.-U P19 

porta exterior de fusta de roure per envernissar, una fulla batent de 90x215 cm,més fulla 
superior fixa 90x55 cm, amb pany i clau. La fusteria tindrà les característiques de permeabilitat a 
l’aire “A2”, estanquitat de l’aigua “E2” i resistència al vent “V2” i la fusta estarà tractada front la 
intempèrie i els agents que puguin deteriorar-la. El vidre complirà la UNE 85-222-85. inclou els 
segellats amb silicona neutre, així com farratges, manetes, passadors i tots els accessoris i 
feines per deixar la fusteria acabada i en funcionament, segons plànols de fusteries exteriors 
(P19). Les mides es comprovaran en obra. 

 
 Planta baixa 1    
      1,00 517,00 517,00
 
13.02.-U P18 

porta exterior de fusta de roure per envernissar, amb dues fulles batents de 1,20x210 cm,més 
fulla superior fixa 240x50 cm, amb pany i clau. La fusteria tindrà les característiques de 
permeabilitat a l’aire “A2”, estanquitat de l’aigua “E2” i resistència al vent “V2” i la fusta estarà 
tractada front la intempèrie i els agents que puguin deteriorar-la. El vidre complirà la UNE 85-
222-85. inclou els segellats amb silicona neutre, així com farratges, manetes, passadors i tots 
els accessoris i feines per deixar la fusteria acabada i en funcionament, segons plànols de 
fusteries exteriors (P18). Les mides es comprovaran en obra. 

 
 Planta baixa 1    
      1,00 1.714,00 1.714,00
 
 
13.03.-U P17 

porta exterior de fusta de roure per envernissar, amb dues fulles correderes de 115x200 cm,més 
vidre translucit, La fusteria tindrà les característiques de permeabilitat a l’aire “A2”, estanquitat 
de l’aigua “E2” i resistència al vent “V2” i la fusta estarà tractada front la intempèrie i els agents 
que puguin deteriorar-la. El vidre complirà la UNE 85-222-85. inclou els segellats amb silicona 
neutre, aixi com el vidre climalit 4/10/6, així com farratges, manetes, passadors i tots els 
accessoris i feines per deixar la fusteria acabada i en funcionament, segons plànols de fusteries 
exteriors (P17). Les mides es comprovaran en obra. 

 
 Planta baixa 2    
      2,00 915,00 1530,00
 
13.03.-U F1 

Finestra exterior de roure per envernissar, 2 f. Correderes, buit 220x342 cm, + vidre 
Finestra de fusta de roure envernissat, de dues fulles correderes, per un buit d’obra de 342x220, 
amb dos porticons plegables i amb ferramenta d’accionament amb maneta. La fusteria tindrà les 
característiques de permeabilitat a l’aire “A2”, estanquitat de l’aigua “E2” i resistència al vent 
“V2” i la fusta estarà tractada front la intempèrie i els agents que puguin deteriorar-la. El vidre 
complirà la UNE 85-222-85. inclou els segellats amb silicona neutre, així com el vidre climalit 
4/10/6, així com farratges, manetes, passadors i tots els accessoris i feines per deixar la fusteria 
acabada i en funcionament, segons plànols de fusteries exteriors. Les mides es comprovaran en 
obra. 

 
 Planta baixa 1    
      1,00 1.867,00 1.867,00
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13.04.-U F2. Finestra exterior de roure per envernissar, 2 f. Correderes, buit 382x190 cm, + vidre 

Finestra de fusta de roure envernissat, de dues fulles correderes, per un buit d’obra de 382x190, 
amb dos porticons plegables i amb ferramenta d’accionament amb maneta. La fusteria tindrà les 
característiques de permeabilitat a l’aire “A2”, estanquitat de l’aigua “E2” i resistència al vent 
“V2” i la fusta estarà tractada front la intempèrie i els agents que puguin deteriorar-la. El vidre 
complirà la UNE 85-222-85. inclou els segellats amb silicona neutre, així com el vidre climalit 
4/10/6, així com farratges, manetes, passadors i tots els accessoris i feines per deixar la fusteria 
acabada i en funcionament, segons plànols de fusteries exteriors. Les mides es comprovaran en 
obra. 

 
 Planta baixa 1     
      1,00 1.917,00 1.917,00
 
13.05.-U F3.  

Finestra exterior de roure per envernissar, 1 f. batents, buit 80x50 cm, + 1 pòrtics plegables + 
vidre 
Finestra de fusta de roure envernissat, de dues fulles batents , per un buit d’obra de 80x50, amb 
dos porticons plegables i amb ferramenta d’accionament amb maneta. La fusteria tindrà les 
característiques de permeabilitat a l’aire “A2”, estanquitat de l’aigua “E2” i resistència al vent 
“V2” i la fusta estarà tractada front la intempèrie i els agents que puguin deteriorar-la. El vidre 
complirà la UNE 85-222-85. inclou els segellats amb silicona neutre, així com el vidre climalit 
4/10/6, així com farratges, manetes, passadors i tots els accessoris i feines per deixar la fusteria 
acabada i en funcionament, segons plànols de fusteries exteriors. Les mides es comprovaran en 
obra. 

 Planta baixa 2     
      2,00 162,00 324,00
 
13.06.-U F4 

Finestra exterior de roure per envernissar, 1 f. batents, buit 60x115 cm, + 1 pòrtics plegables + 
vidre 
Finestra de fusta de roure envernissat, de dues fulles batents, per un buit d’obra de 60x115, 
amb dos porticons plegables i amb ferramenta d’accionament amb maneta. La fusteria tindrà les 
característiques de permeabilitat a l’aire “A2”, estanquitat de l’aigua “E2” i resistència al vent 
“V2” i la fusta estarà tractada front la intempèrie i els agents que puguin deteriorar-la. El vidre 
complirà la UNE 85-222-85. inclou els segellats amb silicona neutre, així com el vidre climalit 
4/10/6, així com farratges, manetes, passadors i tots els accessoris i feines per deixar la fusteria 
acabada i en funcionament, segons plànols de fusteries exteriors. Les mides es comprovaran en 
obra. 
 

 Planta baixa 2     
      2,00 187,00 374,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codi Descripció Ut Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import 
 
13.07.-U F5 

Finestra exterior de roure per envernissar, 2 f. batents, buit 98x105 cm, + 2 pòrtics plegables + 
vidre 
Finestra de fusta de roure envernissat, de dues fulles batents, per un buit d’obra de 90x105, 
amb dos porticons plegables i amb ferramenta d’accionament amb maneta. La fusteria tindrà les 
característiques de permeabilitat a l’aire “A2”, estanquitat de l’aigua “E2” i resistència al vent 
“V2” i la fusta estarà tractada front la intempèrie i els agents que puguin deteriorar-la. El vidre 
complirà la UNE 85-222-85. inclou els segellats amb silicona neutre, així com el vidre climalit 
4/10/6, així com farratges, manetes, passadors i tots els accessoris i feines per deixar la fusteria 
acabada i en funcionament, segons plànols de fusteries exteriors. Les mides es comprovaran en 
obra. 

 Planta baixa 4    
      4,00 368,00 1.472,00
 
13.08.-U F6 

Finestra exterior de roure per envernissar, 2 f. batents, buit 137x105 cm, + 2 pòrtics plegables + 
vidre 
Finestra de fusta de roure envernissat, de dues fulles batents per un buit d’obra de 137x105, 
amb dos porticons plegables i amb ferramenta d’accionament amb maneta. La fusteria tindrà les 
característiques de permeabilitat a l’aire “A2”, estanquitat de l’aigua “E2” i resistència al vent 
“V2” i la fusta estarà tractada front la intempèrie i els agents que puguin deteriorar-la. El vidre 
complirà la UNE 85-222-85. inclou els segellats amb silicona neutre, així com el vidre climalit 
4/10/6, així com farratges, manetes, passadors i tots els accessoris i feines per deixar la fusteria 
acabada i en funcionament, segons plànols de fusteries exteriors. Les mides es comprovaran en 
obra. 

 
 Planta baixa 2    
      2,00 416,00 832,00
 
13.09.-U F7 

Finestra exterior de roure per envernissar, 2 f. batents, buit 170x155 cm, + 2 pòrtics plegables + 
vidre 
Finestra de fusta de roure envernissat, de dues fulles batents per un buit d’obra de 170x155, 
amb dos porticons plegables i amb ferramenta d’accionament amb maneta. La fusteria tindrà les 
característiques de permeabilitat a l’aire “A2”, estanquitat de l’aigua “E2” i resistència al vent 
“V2” i la fusta estarà tractada front la intempèrie i els agents que puguin deteriorar-la. El vidre 
complirà la UNE 85-222-85. inclou els segellats amb silicona neutre, així com el vidre climalit 
4/10/6, així com farratges, manetes, passadors i tots els accessoris i feines per deixar la fusteria 
acabada i en funcionament, segons plànols de fusteries exteriors. Les mides es comprovaran en 
obra. 
 

 Planta baixa 1    
      1,00 517,00 517,00
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13.10.-U F8 

Finestra exterior de roure per envernissar, 2 f. batents, buit 172x135 cm, + 2 pòrtics plegables + 
vidre 
Finestra de fusta de roure envernissat, de dues fulles batents, per un buit d’obra de 172x135, 
amb dos porticons plegables i amb ferramenta d’accionament amb maneta. La fusteria tindrà les 
característiques de permeabilitat a l’aire “A2”, estanquitat de l’aigua “E2” i resistència al vent 
“V2” i la fusta estarà tractada front la intempèrie i els agents que puguin deteriorar-la. El vidre 
complirà la UNE 85-222-85. inclou els segellats amb silicona neutre, així com el vidre climalit 
4/10/6, així com farratges, manetes, passadors i tots els accessoris i feines per deixar la fusteria 
acabada i en funcionament, segons plànols de fusteries exteriors. Les mides es comprovaran en 
obra. 
 

 Planta primera 3     
      3,00 508,00 1524,00
 
13.11.-U F9 

Finestra exterior de roure per envernissar, 2 f. batents, buit 167x135 cm, + 2 pòrtics plegables + 
vidre 
Finestra de fusta de roure envernissat, de dues fulles batents, per un buit d’obra de 167x135, 
amb dos porticons plegables i amb ferramenta d’accionament amb maneta. La fusteria tindrà les 
característiques de permeabilitat a l’aire “A2”, estanquitat de l’aigua “E2” i resistència al vent 
“V2” i la fusta estarà tractada front la intempèrie i els agents que puguin deteriorar-la. El vidre 
complirà la UNE 85-222-85. inclou els segellats amb silicona neutre, així com el vidre climalit 
4/10/6, així com farratges, manetes, passadors i tots els accessoris i feines per deixar la fusteria 
acabada i en funcionament, segons plànols de fusteries exteriors. Les mides es comprovaran en 
obra. 
 

 Planta primera 1     
      1,00 418,00 418,00
 
13.12.-U F10 

Finestra exterior de roure per envernissar, 2 f. batents, buit 155x135 cm, + 2 pòrtics plegables + 
vidre 
Finestra de fusta de roure envernissat, de dues fulles batents s, per un buit d’obra de 155x135, 
amb dos porticons plegables i amb ferramenta d’accionament amb maneta. La fusteria tindrà les 
característiques de permeabilitat a l’aire “A2”, estanquitat de l’aigua “E2” i resistència al vent 
“V2” i la fusta estarà tractada front la intempèrie i els agents que puguin deteriorar-la. El vidre 
complirà la UNE 85-222-85. inclou els segellats amb silicona neutre, així com el vidre climalit 
4/10/6, així com farratges, manetes, passadors i tots els accessoris i feines per deixar la fusteria 
acabada i en funcionament, segons plànols de fusteries exteriors. Les mides es comprovaran en 
obra. 
 

 Planta primera 3     
      3,00 498,00 1494,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codi Descripció Ut Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import 
 
13.13.-U F11 

Finestra exterior de roure per envernissar, 1 f. batents, buit 70x145 cm, + 1 pòrtics plegables + 
vidre 
Finestra de fusta de roure envernissat, de dues fulles batents, per un buit d’obra de 70x145, 
amb dos porticons plegables i amb ferramenta d’accionament amb maneta. La fusteria tindrà les 
característiques de permeabilitat a l’aire “A2”, estanquitat de l’aigua “E2” i resistència al vent 
“V2” i la fusta estarà tractada front la intempèrie i els agents que puguin deteriorar-la. El vidre 
complirà la UNE 85-222-85. inclou els segellats amb silicona neutre, així com el vidre climalit 
4/10/6, així com farratges, manetes, passadors i tots els accessoris i feines per deixar la fusteria 
acabada i en funcionament, segons plànols de fusteries exteriors. Les mides es comprovaran en 
obra. 
 

 Planta primera 4    
      4,00 198,00 792,00
 
13.14.-U F12 

Finestra exterior de roure per envernissar, 2 f. batents, buit 187x145 cm, + 2 pòrtics plegables + 
vidre 
Finestra de fusta de roure envernissat, de dues fulles batents, per un buit d’obra de 187x145, 
amb dos porticons plegables i amb ferramenta d’accionament amb maneta. La fusteria tindrà les 
característiques de permeabilitat a l’aire “A2”, estanquitat de l’aigua “E2” i resistència al vent 
“V2” i la fusta estarà tractada front la intempèrie i els agents que puguin deteriorar-la. El vidre 
complirà la UNE 85-222-85. inclou els segellats amb silicona neutre, així com el vidre climalit 
4/10/6, així com farratges, manetes, passadors i tots els accessoris i feines per deixar la fusteria 
acabada i en funcionament, segons plànols de fusteries exteriors. Les mides es comprovaran en 
obra. 
 

 Planta primera 1    
      1,00 542,00 542,00
 
13.15.-U F13 

Finestra exterior de roure per envernissar, 2 f. batents, buit 140x135 cm, + 2 pòrtics plegables + 
vidre 
Finestra de fusta de roure envernissat, de dues fulles batents, per un buit d’obra de 140x135, 
amb dos porticons plegables i amb ferramenta d’accionament amb maneta. La fusteria tindrà les 
característiques de permeabilitat a l’aire “A2”, estanquitat de l’aigua “E2” i resistència al vent 
“V2” i la fusta estarà tractada front la intempèrie i els agents que puguin deteriorar-la. El vidre 
complirà la UNE 85-222-85. inclou els segellats amb silicona neutre, així com el vidre climalit 
4/10/6, així com farratges, manetes, passadors i tots els accessoris i feines per deixar la fusteria 
acabada i en funcionament, segons plànols de fusteries exteriors. Les mides es comprovaran en 
obra. 

 
 Planta primera 1    
      1,00 407,00 407,00
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13.16.-U F14 

Finestra exterior de roure per envernissar, 2 f. batents, buit 145x135 cm, + 2 pòrtics plegables + 
vidre 
Finestra de fusta de roure envernissat, de dues fulles batents, per un buit d’obra de 145x135, 
amb dos porticons plegables i amb ferramenta d’accionament amb maneta. La fusteria tindrà les 
característiques de permeabilitat a l’aire “A2”, estanquitat de l’aigua “E2” i resistència al vent 
“V2” i la fusta estarà tractada front la intempèrie i els agents que puguin deteriorar-la. El vidre 
complirà la UNE 85-222-85. inclou els segellats amb silicona neutre, així com el vidre climalit 
4/10/6, així com farratges, manetes, passadors i tots els accessoris i feines per deixar la fusteria 
acabada i en funcionament, segons plànols de fusteries exteriors. Les mides es comprovaran en 
obra. 
 

 Planta primera 1     
      1,00 411,00 411,00
 
13.17.-U F15 

Finestra exterior de roure per envernissar, 1 f. fixa, buit 40x80 cm, + vidre 
Finestra de fusta de roure envernissat, una fulla fixa, per un buit d’obra de 40x80 . La fusteria 
tindrà les característiques de permeabilitat a l’aire “A2”, estanquitat de l’aigua “E2” i resistència 
al vent “V2” i la fusta estarà tractada front la intempèrie i els agents que puguin deteriorar-la. El 
vidre complirà la UNE 85-222-85. inclou els segellats amb silicona neutre, així com el vidre 
climalit 4/10/6, així com farratges, manetes, passadors i tots els accessoris i feines per deixar la 
fusteria acabada i en funcionament, segons plànols de fusteries exteriors. Les mides es 
comprovaran en obra. 
 

 Planta golfes 9     
 Planta coberta 4     
      13,00 106,00 1.378,00
 
13.18.-U F16 

Finestra Velux exterior de fusta per envernissar, 1 f. Batent eix horitzontal 98x55, model velux 
SML amb sensor solar + vidre (3+3/14/4) 
 Finestra Velux exterior de fusta per envernissar, d’una fulla batent sobre eix intermig horitzontal 
98x55, model velux SML amb sensor solar més vidre (3+3/14/4). La fusteria tindrà les 
característiques de permeabilitat a l’aire “A2”, estanquitat de l’aigua “E2” i resistència al vent 
“V2” i la fusta estarà tractada front la intempèrie i els agents que puguin deteriorar-la. El vidre 
complirà la UNE 85-222-85. inclou els segellats amb silicona neutre, així com el vidre climalit 
4/10/6, així com farratges, manetes, passadors i tots els accessoris i feines per deixar la fusteria 
acabada i en funcionament, segons plànols de fusteries exteriors. Les mides es comprovaran en 
obra 

 
 Planta coberta 21     
      21,00 729,00 15.309,00
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPITOL 13 FUSTERIA EXTERIOR ........................................................................ 33.339,00 € 
 

Codi Descripció Ut Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import 
 
 
CAPITOL 14.- INSTAL·LACIONS APARELLS SANITARIS 
 
14.01.- u Lavabo de porcellana vitrificada  

Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, 
encastat a un taulell 
 

  4    
      4,00 45,12 180,48

 
14.02.- u Lavabo de porcellana vitrificada  

Lavabo de porcellana vitrificada, doble, d'amplària de 60 a 90 cm, de color blanc, preu alt, 
col·locat amb suports murals 
 

  4    
      4,00 55,13 220,52

 
14.03.- u Inodor de porcellana 

Inodor de porcellana vitrificada, model MERIDIAN de ROCA o similar, 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. 
 

  8    
      8,00 254,18 2.033,44

 
14.04.- u Banyera de planxa d'acer  

Banyera de planxa d'acer esmaltat brillant model CONTESA de ROCA o similar, de llargària 
2,00 x 0,70 m, de color blanc, preu mitjà, per a revestir, col·locada sobre suports regulables. 
Vàlvula i sifó cromat. El desguàs fins tub general serà fins 1 m. Grifaria automescladora GROHE 
 

  4    
      4,00 257,00 1.028,00

 
14.05.- u Plat de dutxa d'obra 

Plat de dutxa d'obra in situ de dimensions aproximades 1,25x1,40m. Vàlvula i sifó cromat. El 
desguàs fins tub general fins 1 m. Grifaria automescladora GROHE 
 

  1    
      1,00 300,56 300,56

 
14.06.- u Plat de dutxa quadrat  

Plat de dutxa quadrat de gres esmaltat brillant, de 800x800 mm, de color blanc, preu mitjà, 
col·locat sobre el paviment 
 

  3    
      3,00 74,78 224,34

 
14.07.- u Aigüera de gres  

Aigüera de gres esmaltat brillant amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, de color blanc i 
<=50 cm d'amplària, preu alt, encastada a un taulell de cuina 
 

  1    
      1,00 117,54 117,54
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14.08.- u Recollida d’aigües  

Recollida d’aigües residuals de banys amb tub de PVC (w c, lavabo, banyera o dutxa) fins 
baixant. 
 

  8     
      8,00 94,67 757,36

 
14.09.- u Recollida de desguassos de cuina. Tot inclòs 

 
  1     
      1,00 50,55 50,55

 
14.10.-  ml Baixant 

Baixant / col·lector penjat del sostre de tub de PVC, ø 110mm per ventilacions, incloses les 
peces especials i fixat mecànicament amb brides. 
 

  52     
      52,00 10,42 541,84

 
14.11.-  Ml Baixant 

Baixant / col·lector penjat del sostre de tub de PVC, ø 125, amb tapa plana, incloses les peces 
especials i fixat mecànicament amb brides. 
 

  25     
      25,00 13,64 341,00

 
14.12.-  Ml Xemeneia llar de foc amb tub metàl·lic ø 200 mm. 
 
  8     
      8,00 14,86 118,88

 
14.13.-  Ut Subministrament  

Subministrament  i col·locació d'arqueta sifònica per a recollida del sanejament total de l'edifici i 
connexió a xarxa corresponent. 
 

  1     
      1,00 1.269,29 1.269,29

 
14.14.-  Ut Connexió de xarxa de pluvials a pou existent. 

 
  1     
      1,00 1.269,29 1.269,29

 
114.15.- Ut Connexió de xarxa de residuals a fossa sèptica. 
  1     
      1,00 1.269,29 1.269,29

 
 
 
 
 
TOTAL CAPITOL 14 INSTAL·LACIONS APARELLS SANITARIS.......................................... 9.722,38 € 

Codi Descripció Ut Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import 
 
CAPITOL 15.- INSTAL·LACIONS  
 
15.01.- Ut. PROJECTE ELÈCTRIC. 

Partida alçada a justificar destinada a la redacció, visat i execució material, del projecte elèctric 
específic per a l'obra. 

 
  1    
      1,00 65.000 65.000,00
 
15.02.- Ut. PROJECTE DE TELECOMUNICACIONS. 

Partida alçada a justificar destinada a la redacció, visat i execució material, del projecte de 
telecomunicacions específic per a l'obra. 

 
  1    
      1,00 5000,00 5.000,00
 
15.03.- Ut PROJECTE DE LAMPISTERIA. 

Partida alçada a justificar destinada a la redacció, visat i execució material, del projecte de 
lampisteria específic per a l'obra. 

  
  1    
      1,00 30.000,00 30.000,00
 
15.04.- Ut PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ. 

Partida alçada a justificar destinada a la redacció, visat i execució material, del projecte de 
climatització específic per a l'obra. 

 
  1    
      1,00 45.000,00 45.000,00
 
15.05.- Ut PROJECTE DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I ROBATORI. 

Partida alçada a justificar destinada a la redacció, visat i execució material, del projecte de 
corresponent específic per a l'obra. 

 
  1    
      1,00 5.000,00 5.000,00
 
 
15.06.- Ut. PROJECTE DE CONTRIBUCIÓ SOLAR.  

Partida alçada a justificar destinada a la redacció, visat i execució material, del projecte de 
contribució solar específic per a l'obra. 

 
  1    
      1,00 30.000,00 30.000,00
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPITOL 15 INSTAL·LACIONS .......................................................................... 150.000,00 € 
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CAPITOL 16.- EQUIPAMENTS  
 
16.01.-u Partida alçada a justificar per al conjunt d'electrodomèstics i mobiliari necessari per a la cuina. 
 
  1     
      1,00 25.000,00 25.000,00
 
16.02 u Partida alçada a justificar per al mobiliari dels banys. 
 
  6     
      6,00 18.000,00 90.000,00
 
16.03 u Partida alçada a justificar per a l'equipament dels banys adaptats a persones amb problemes 
de mobilitat. 
 
  2     
      2,00 1500,00 3.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPITOL 16 EQUIPAMENTS ................................................................................. 118.000,00 € 

 

Codi Descripció Ut Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import 
 

CAPITOL 17.- AJUDES I VARIS RAM DE PALETA  
 
17.01.-Ut. Ajuda general de ram de paleta a industrial d'altres rams. 
 
  1    
      1,00 2000,00 2.000,00
 
17.02.- Ut. Repàs forats d’estructura 
 
  1    
      1,00 500,00 500,00
 
17.03.- Ut. Repàs general per a final d'obra 
 
  1    
      1,00 150,00 150,00
 
17.04.- Ut. Neteja general d'obra. 
 
  1    
      1,00 240,00 240,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPITOL 17 AJUDES I VARIS RAM DE PALETA.................................... 2890,00 € 
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Capítol  Resum                 Import en € 
 
01   TREBALLS PRÈVIS............................................................................................... 5335,08 
 
02   ENDERROCS....................................................................................................... 27914,75 
 
03   MOVIMENTS DE TERRA..................................................................................... 34378,04 
 
04   ESTRUCTURA.................................................................................................... 33.363,13 
 
05   COBERTES........................................................................................................... 6.877,67 
 
06   RAM DE PALETA................................................................................................ 12.454,14 
 
07   REVESTIMENTS VERTICALS............................................................................ 17.700,54 
. 
08   REVESTIMENTS HORITZONTALS................................................................... 17.257,42 
 
09   PAVIMENTS........................................................................................................ 17.554,84 
 
10   REHABILITACIO I RESTAURACIO..................................................................... 11.085,94 
 
11   PINTURES ............................................................................................................ 9.824,98 
 
12   FUSTERIA INTERIOR........................................................................................ 10.419,00 
 
13   FUSTERIA EXTERIOR ...................................................................................... 33.339,00 
 
14   INSTAL·LACIONS APARELLS SANITARIS......................................................... 9.722,38 
 
15   INSTAL·LACIONS ............................................................................................. 150.000,00 
 
16   EQUIPAMENTS ................................................................................................ 118.000,00 
 
17   AJUDES I VARIS RAM DE PALETA..................................................................... 2890,00 
 
                           
  

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ( P.E.M )         400.116,91 
13,00 % Benefici Industrial.......................................        52.015,19                                    .                                                

 
SUMA ( D.G.E. + B.I. )         452.132,10 

Pressupost Seguretat i Salut ..............................             24.297,45 
                                                                                                                                                                                                             

TOTAL BASE IMPOSABLE           476.429,55 
16% IVA ..............................................................             76.228,73 

                                                                                                                                                                                                 
 

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA        552.658,28 
 
 
 
 
 
 

Puja el pressupost general a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS CINQUANTA-DOS MIL SIS- 
CENTS CINQUANTA-VUIT AMB VINT-I-VUIT CENTIMS 
 
 
 

La Guardia-Lada, a octubre 2009 
 
 
 
 

L’AUTORA DEL PROJECTE 
 

 
 
 
 

   Neus Tamboleo i Brasó 
 
 
6.1.- CONCLUSIO 
 
La superfície rehabilitada és de 572,62 m2 el realitzar el canvi d’ús, el cost per metre quadrat 
surt a 965,13 euros. 
Actualment el metre quadrat a La Segarra és de 1247 euros/ m2. 
Aquest projecte és viable econòmicament. 
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