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Estadística de partides

Pas des del nucli del poble fins a la riba del riu a través de la casa n39 del Carrer Santa Cristina

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

30/01/18

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

41642611 u Cala d'inspecció en sostre de
60x60 cm amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre
contenidor, inclou reposició
dels elements enderrocats

36,57 4,000 0,171 146,28

41697741 u Cala d'inspecció en paviment i
solera de formigó de 100x70 cm
amb mitjans manuals i martell
pneumàtic, inclou reposició
dels elements enderrocats

163,16 4,000 0,762 652,64

4442B555 m Cèrcol per a recolzament de
sostre en paret, format per
perfil d'acer per a estructures
laminats en calent S275JR amb
una quantia de 13,4 kg, amb una
capa d'imprimació antioxidant,
col·locat amb fixació mecànica
mitjançant tac mecànic
metàl·lic i cargol, volandera i
femella d'acer inoxidable

54,72 22,550 1,433 1.233,94

44M141YY u Estintolament de paret d'obra
ceràmica de 45 cm de gruix, amb
dos perfil d'acer per a
estructures S275JR laminats en
calent, amb una quantia de 151
kg/m, per a una càrrega total
de 24 t/m, per a pas de 2,35 m
d'amplària, col·locat sobre
daus de recolzament de formigó
estructural HA-25/B/10/I,
apuntalament per les dues
bandes amb puntal tubular
metàl·lic de <= 150 kN de
càrrega màxima, enderroc amb
mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

1.445,35 1,000 1,674 1.445,35

44M141ZZ u Estintolament de paret d'obra
ceràmica de 30 cm de gruix, amb
dos perfil d'acer per a
estructures S275JR laminats en
calent, amb una quantia de 151
kg/m, per a una càrrega total
de 24 t/m, per a pas de 2,95 m
d'amplària, col·locat sobre
daus de recolzament de formigó
estructural HA-25/B/10/I,
apuntalament per les dues
bandes amb puntal tubular
metàl·lic de <= 150 kN de
càrrega màxima, enderroc amb
mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

1.236,54 1,000 1,435 1.236,54

EUR



Pas des del nucli del poble fins a la riba del riu a través de la casa n39 del Carrer Santa Cristina

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

30/01/18

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

44M142XX u Estintolament de paret de
maçoneria de 62 cm de gruix,
amb una biga de formigó, per a
pas de 2,75 m d'amplària, amb
formigó estructural
HA-25/B/20/IIa, abocat amb
cubilot, i connectors amb la
volta barres corrugades d'acer
inoxidable de 12 mm de
diàmetre, 16 unitats/m2,
enderroc amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. no inclou
elements de fonamentació

2.612,53 1,000 3,026 2.612,53

44SGU001 m2 Reforç de volta amb capa de
formigó de 10 cm de gruix,
armada amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer de
15x15 cm, de 5 i 5 mm de d, i
una quantia de 0,11 m3/m2 de
formigó estructural
HA-25/P/10/I, abocat amb
cubilot, i connectors amb la
volta barres corrugades d'acer
inoxidable de 12 mm de
diàmetre, 16 unitats/m2

68,60 59,900 4,767 4.109,14

481R1625 m2 Reparació superficial de
parament arrebossat vertical
exterior, amb arrencada i
repicat de revestiments
arrebossat existent, amb
mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre
contenidor, a una alçària >3 m,
arrebossat a bona vista amb
morter sense additius, mixt
1:2:10 elaborat a l'obra, amb
acabat remolinat i pintat a la
calç, amb 2 mans

41,60 76,880 3,708 3.198,21

E442512C kg Acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça
simple, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i
galvanitzat, col·locat a l'obra
amb cargols

2,37 92,048 0,259 218,15

E443511D 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,
treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb
soldadura i cargols

1,57 1.151,189 2,0910 1.807,37

E443512D kg Acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura i cargols

1,64 406,913 0,7711 667,34

EUR

Pas des del nucli del poble fins a la riba del riu a través de la casa n39 del Carrer Santa Cristina

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

30/01/18

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

E4ZW1150 u Ancoratge d'acer amb tac
d'expansió de diàmetre 10 mm,
amb cargol, volandera i femella
per a fixació de perfils
metàl·lics a estructura de
formigó

5,31 192,000 1,1812 1.019,52

E4ZW1750 u Ancoratge d'acer amb tac
d'expansió de diàmetre 16 mm,
amb cargol, volandera i femella
per a fixació de perfils
metàl·lics a estructura de
formigó

12,12 16,000 0,2213 193,92

E7C73A00 m2 Aïllament amb làmina etilè
propilè diè (EPDM) de pes 3,5
kg/m2 i 1,8 mm de gruix,
col·locada amb fixacions
mecàniques

8,07 90,292 0,8414 728,66

E9S2MQ3B m2 Paviment de planxa amb relleu
d'acer galvanitzat de 4 mm de
gruix, col·locat soldat

66,04 32,078 2,4515 2.118,43

E9V84C75 m Esglaó amb relleu de planxa
d'acer galvanitzat, de 4 mm de
gruix, amb 4 plecs i 600 mm de
desenvolupament com a màxim,
col·locat a l'obra amb
soldadura

48,41 15,345 0,8616 742,85

EB122FAX m Barana d'acer galvanitzat, amb
passamà rodó d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), travesser
superior de L 30-4, muntants de
T 40-7 cada 120 cm i deployé
d'acer i 4 mm de gruix, de 100
cm d'alçària, soldada a perfil
metàl·lic

186,68 16,720 3,6117 3.121,29

EB122FAY m Barana d'acer galvanitzat, amb
passamà rodó d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), travesser
superior de L 30-4, muntants de
T 40-7 cada 120 cm i deployé
d'acer i 4 mm de gruix, de 100
cm d'alçària, ancorada a l'obra
amb morter

186,68 12,045 2,6018 2.248,56

EHPL91W7 u Projector d'alumini suspès
verticalment, amb leds, de 16 W
de potència de la llumenera,
amb font d'alimentació, muntat
superficialment

72,84 3,000 0,2519 218,52

EHPLA1W7 u Projector d'alumini
superficial, amb leds, de 16 W
de potència de la llumenera,
amb font d'alimentació, muntat
superficialment

119,50 5,000 0,6920 597,50

F931201F m3 Base de tot-u artificial, amb
estesa i piconatge del material
al 95% del PM

24,55 11,914 0,3421 292,49

FQ123L0X u Banc de ceràmicat, de llargària
2 m, amb suports de ceràmica,
amb respatller, ancorat amb
daus de formigó

422,33 3,000 1,4722 1.266,99

EUR



Pas des del nucli del poble fins a la riba del riu a través de la casa n39 del Carrer Santa Cristina

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

30/01/18

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

FR3P2212 m3 Terra vegetal de jardineria de
categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor
d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals

39,52 14,952 0,6823 590,90

FR3PA542 m3 Grava de riu de 30 a 50 mm,
subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals

91,63 10,680 1,1324 978,61

FR49T231 u Subministrament d'Argyranthemum
frutescens en contenidor de 3 l

3,09 13,000 0,0525 40,17

K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de
bastida tubular metàl·lica fixa
formada per bastiments de 70 cm
i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes
de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de
poliamida, col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots
els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20
km

6,62 141,988 1,0926 939,96

K1215250 m2 Amortització diària de bastida
tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament,
plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida
col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els
elements de senyalització
normalitzats

0,09 0,000 0,0027 0,00

K12GF000 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''

49,04 1,000 0,0628 49,04

K12GG000 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

245,22 1,000 0,2829 245,22

K12GK000 u Anul·lació d'instal·lació
interior de gas, a la sortida
del comptador o de l'escomesa,
per a subministrament de DN 100
mm, com a màxim

73,57 1,000 0,0930 73,57

EUR

Pas des del nucli del poble fins a la riba del riu a través de la casa n39 del Carrer Santa Cristina

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

30/01/18

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

K15141J1 m2 Protecció col·lectiva vertical
d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, fixada amb
fleix i claus d'impacte i amb
el desmuntatge inclòs

15,81 141,988 2,6031 2.244,83

K151A1K1 m2 Protecció col·lectiva
horitzontal d'obertures amb
xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta,
de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs

5,16 23,730 0,1432 122,45

K1RA16A7 m2 Esbrossada de plantes i herbes
en interiors/exteriors, amb
mitjans manuals, per a una
alçària de brossa <= 150 cm i
càrrega sobre camió o
contenidor

1,33 128,130 0,2033 170,41

K2148181 m3 Enderroc de pilar de pedra, amb
mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

168,41 0,484 0,0934 81,51

K2148211 m3 Enderroc de mur de maçoneria,
amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

158,50 34,858 6,4035 5.524,99

K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra
ceràmica, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

126,31 5,913 0,8636 746,87

K21483C1 m Enderroc de biga o bigueta de
fusta, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

14,18 20,800 0,3437 294,94

K21484A1 m Enderroc de bigueta de perfil
laminat, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

11,00 24,200 0,3138 266,20

K2148E0X m2 Enderroc d'entrebigat de 70 cm
d'intereix com a màxim, a mà i
amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o
contenidor

9,63 166,940 1,8639 1.607,63

K2148F82 m2 Enderroc de llosana volada de
pedra, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

54,64 6,655 0,4240 363,63

K2148K24 m2 Enderroc de volta d'escala de
ceràmica, a mà i amb compressor
i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

10,48 4,387 0,0541 45,98

EUR



Pas des del nucli del poble fins a la riba del riu a través de la casa n39 del Carrer Santa Cristina

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

30/01/18

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

K214D5C1 m Desmuntatge de biga de fusta,
amb mitjans manuals, neteja,
eliminació de fixacions, aplec
de material i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

30,41 24,480 0,8642 744,44

K2153501 m2 Arrencada de teules amb mitjans
manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

11,29 100,360 1,3143 1.133,06

K2153EE1 m2 Arrencada de llata de fusta amb
mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

2,54 100,360 0,3044 254,91

K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de
5 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

5,75 104,490 0,7045 600,82

K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica
10 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

6,93 75,351 0,6046 522,18

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

13,07 39,016 0,5947 509,94

K2165511 m2 Enderroc de gelosia de ceràmica
fins a 15 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

7,33 5,598 0,0548 41,03

K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter
de ciment, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

11,89 115,676 1,5949 1.375,39

K2182F01 m2 Repicat d'arrebossat o enguixat
en volta, per l'aplicació de
posteriors capes de
revestiment, amb mitjans
manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

4,16 58,567 0,2850 243,64

K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en
parament vertical, amb mitjans
manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

9,11 41,395 0,4451 377,11

K2183B41 m Arrencada de brancal de pedra
artificial, de fins a 30 cm
d'amplària, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

3,96 7,220 0,0352 28,59

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

6,34 70,000 0,5153 443,80

K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic,
amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

5,94 261,130 1,8054 1.551,11

K2194B21 m2 Arrencada de paviment laminar,
amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

4,95 50,000 0,2955 247,50

EUR

Pas des del nucli del poble fins a la riba del riu a través de la casa n39 del Carrer Santa Cristina

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 7Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

30/01/18

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

K2195D24 m2 Arrencada de recrescut del
paviment de morter de ciment,
de fins a 5 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

11,89 33,440 0,4656 397,60

K2195D2X m2 Arrencada de recrescut del
paviment de morter de ciment,
de fins a 50 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

39,63 42,996 1,9757 1.703,93

K2199511 m Enderroc d'esglaó d'obra, amb
compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

4,81 4,000 0,0258 19,24

K219D4B1 m2 Desmuntatge de paviment de
rajola ceràmica fet per
restaurador, amb mitjans
manuals, numeració, neteja i
aplec del material per a la
seva reutilització i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor, amb grau de
dificultat baix

38,31 74,040 3,2859 2.836,47

K21A1011 u Arrencada de full i bastiment
de finestra amb mitjans manuals
i càrrega manual sobre camió o
contenidor

19,81 8,000 0,1860 158,48

K21A2011 u Arrencada de full i bastiment
de balconera amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

19,81 4,000 0,0961 79,24

K21A3011 u Arrencada de full i bastiment
de porta interior amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

9,91 21,000 0,2462 208,11

K21B2011 m Arrencada de passamà ancorat,
amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

1,98 7,820 0,0263 15,48

K21B3011 m2 Arrencada de reixa metàl·lica
amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

6,56 1,179 0,0164 7,73

K21BU001 m2 Desmuntatge de reixa i
ancoratges, amb mitjans
manuals, aplec de material per
a la seva reutilització i
càrrega de runa sobre camió o
contenidor

6,14 5,500 0,0465 33,77

K21D1011 m Arrencada de baixant i
connexions als desguassos amb
mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

2,77 20,010 0,0666 55,43

K21D3511 m3 Enderroc de xemeneia obra
ceràmica amb revestiment
inclòs, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

94,31 0,677 0,0767 63,85

K21E3011 u Arrencada de radiador, amb
mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

18,23 5,000 0,1168 91,15

EUR
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K21EA011 m Arrencada de tub d'instal·lació
de calefacció, col·locat
superficialment, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

4,56 30,000 0,1669 136,80

K21GZ010 u Arrencada de caixa general de
protecció muntada
superficialment, qualsevol
esquema UNESA, de 630 A
d'intensitat nominal com a
màxim, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

6,83 1,000 0,0170 6,83

K21GZ014 u Arrencada de comptador elèctric
muntat superficialment, amb
mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

4,21 1,000 0,0071 4,21

K21H1121 u Arrencada de llumenera interior
encastada, a una alçària <= 3
m, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o
contenidor

2,73 17,000 0,0572 46,41

K21JB111 u Arrencada d'inodor, ancoratges,
aixetes, mecanismes, desguassos
i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

14,01 3,000 0,0573 42,03

K21JC111 u Arrencada de bidet, ancoratges,
aixetes, mecanismes, desguassos
i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

13,02 1,000 0,0274 13,02

K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport,
aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

15,47 2,000 0,0475 30,94

K21JE111 u Arrencada de plat de dutxa,
aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

22,59 1,000 0,0376 22,59

K21JF111 u Arrencada de banyera, aixetes,
sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes de
subministrament i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

28,48 1,000 0,0377 28,48

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

K21JG111 u Arrencada d'aigüera, suport,
aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

12,78 1,000 0,0178 12,78

K21JH111 u Arrencada de safareig, suport,
aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

12,78 1,000 0,0179 12,78

K21JJ01A u Desmuntatge d'escalfador
instantani a gas de potència <=
24 kW, accessoris i desconnexió
de les xarxes de
subministrament i d'evacuació,
amb mitjans manuals i aplec per
a posterior aprofitament

22,78 1,000 0,0380 22,78

K21K2011 m Arrencada puntual de tubs i
accessoris d'instal·lació de
gas superficial, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

4,56 30,000 0,1681 136,80

K21QU200 u Desmuntatge d'element
d'equipament fix o mòbil, de
500 kg de pes, com a màxim i a
una alçària de 5 m, com a
màxim, amb mitjans manuals i
mecànics i aplec de materials
per a la seva reutilització,
sense incloure embalatges

85,05 1,000 0,1082 85,05

K2213222 m3 Excavació per a rebaix en
terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb pala excavadora
i càrrega directa sobre camió

3,14 25,632 0,0983 80,48

K2R300E0 m3 Transport de terres a
instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

22,61 33,322 0,8784 753,41

K2R540E0 m3 Transport de residus inerts o
no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3
de capacitat

22,61 210,947 5,5285 4.769,51

K2RA6890 m3 Deposició controlada a centre
de reciclatge de residus de
fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

7,60 3,497 0,0386 26,58

EUR
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K2RA72F1 m3 Deposició controlada a dipòsit
autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels
residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008,
de residus ceràmics inerts amb
una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 170103
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10,40 60,374 0,7387 627,89

K2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit
autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels
residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008,
de residus barrejats inerts amb
una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

21,00 127,857 3,1188 2.685,00

K2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit
autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

3,15 33,322 0,1289 104,96

K2RA9SB0 m3 Deposició controlada a planta
de compostage de residus
vegetals nets no perillosos 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)

22,50 19,220 0,5090 432,45

K31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de
fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió

77,33 0,204 0,0291 15,78

K43RA14E m3 Substitució d'element (parell,
tirant, monjo o tornapuntes)
d'encavallada amb peça per a
estructures de fusta d'avet C24
acabat ribotat, de 7x14 a 10 a
34x18 cm de secció i llargària
fins a 4 m, treballada al
taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un
nivell de penetració NP1
(UNE-EN 351-1), col·locada amb
fixacions mecàniques

1.247,65 0,266 0,3892 331,87

K43RC50B m Tractament curatiu per a bigues
de fusta de 10 a 20 cm de
gruix, amb protector químic
insecticida-fungicida per a
fusta (TP8), aplicat mitjançant
injecció i polvorització en
caps i tota la longitud de
l'element

9,33 112,000 1,2193 1.044,96

EUR
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K43RC60B m Tractament curatiu per a
jàsseres de fusta de 20 a 30 cm
de gruix, amb protector químic
insecticida-fungicida per a
fusta (TP8), aplicat mitjançant
injecció i polvorització en
caps i tota la longitud de
l'element

11,86 15,500 0,2194 183,83

K43RP50C m Tractament preventiu per a
bigues de fusta de 10 a 20 cm
de gruix, amb protector químic
insecticida-fungicida per a
fusta (TP8), aplicat mitjançant
injecció en caps i
polvorització en tota la
longitud de l'element

7,04 224,000 1,8395 1.576,96

K43RP60C m Tractament preventiu per a
jàsseres de fusta de 20 a 30 cm
de gruix, amb protector químic
insecticida-fungicida per a
fusta (TP8), aplicat mitjançant
injecció en caps i
polvorització en tota la
longitud de l'element

9,77 27,640 0,3196 270,04

K43Z1100 u Connector amb vis cargolat
sobre biga de fusta

1,22 76,000 0,1197 92,72

K442511D kg Acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça
composta, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i galvanitzat, col·locat
a l'obra amb cargols

2,37 121,100 0,3398 287,01

K442512C kg Acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça
simple, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i
galvanitzat, col·locat a l'obra
amb cargols

2,37 31,064 0,0999 73,62

K45318H4 m3 Formigó per a bigues,
HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb pala

102,35 1,548 0,18100 158,44

K4C91310 m2 Muntatge i desmuntatge
d'apuntalament de sostre a una
alçària <= 3 m, amb puntal
metàl·lic i tauló

18,18 178,590 3,76101 3.246,77

K4C91510 m2 Muntatge i desmuntatge
d'apuntalament de sostre a una
alçària <= 5 m, amb puntal
metàl·lic i tauló

20,46 59,900 1,42102 1.225,55

K4D3D503 m2 Muntatge i desmuntatge
d'encofrat amb tauler de fusta
de pi, per a bigues de
directriu recta, a una alçària
<= 3 m

27,61 25,800 0,82103 712,34

EUR
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K5Z15A2B m2 Formació de pendents amb
formigó de dosificació 150
kg/m3 de ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5
R, de 10 cm de gruix mitjà, amb
acabat remolinat

13,00 59,900 0,90104 778,70

K635D125 m2 Tancament vertical amb placa
amb dues planxes d'acer i
aïllament de poliuretà amb un
gruix total de 50 mm, amb la
cara exterior llisa color
estàndard, diferent del blanc,
gruix de les planxes (ext/int)
de 0,6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat i
sistema de fixació oculta, per
a façanes, col·locat en posició
horitzontal

32,33 5,490 0,21105 177,49

K635E125 m2 Tancament vertical amb placa
amb dues planxes d'acer i
aïllament de poliuretà amb un
gruix total de 50 mm, amb la
cara exterior llisa color
estàndard, diferent del blanc,
gruix de les planxes (ext/int)
de 0,6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat i
sistema de fixació oculta, per
a façanes, col·locat en posició
vertical

30,05 4,140 0,14106 124,41

K6A14KRX u Porta d'una fulla batent de
2,3x2,3 m de llum de pas d'acer
galvanitzat en calent, amb
bastidor de tub de 60x60x2 mm i
xapa d'acer galvanitzat de
230x230 mm de pas i 5 mm de
gruix, muntants de tub de
100x100x3 mm, sòcol de planxa
d'1,5 mm de gruix, passador amb
topall antiobertura, pany de
cop i clau i pom, acabat
galvanitzat, col·locada.

665,10 1,000 0,77107 665,10

K6AA211X m Tanca, de 2 m d'alçària, d'acer
galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor
de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

5,57 13,050 0,08108 72,69

K6ZA1101 m Perfils conformats d'acer
galvanitzat tipus omega de 50x2
mm, col·locats amb fixacions
mecàniques

8,34 10,700 0,10109 89,24

K877151F m2 Rejuntat de junts de parament
vertical de paredat , amb
morter de calç 1:4 amb
colorant, amb prèvi buidat i
neteja del material dels junts

10,53 133,033 1,62110 1.400,84

K8771B1H m2 Rejuntat de junts de parament
vertical d'obra de fàbrica de
maó ,deixant els junts
reenfonsats, amb morter mixt
1:0,5:4, amb prèvi buidat i
neteja del material dels junts

14,73 39,216 0,67111 577,65

EUR
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K8785721 m2 Raspallat manual de restes de
pintat en parament vertical

6,00 70,493 0,49112 422,96

K878C1A6 m2 Neteja de parament vertical de
pedra amb raig de sorra de
sílice dessecada a baixa
pressió

8,28 159,800 1,53113 1.323,14

K878C1B6 m2 Neteja de parament corb
(voltes) de pedra amb raig de
sorra de sílice dessecada a
baixa pressió

10,18 58,567 0,69114 596,21

K89BCDJ0 m2 Fregat d'òxid, neteja i
repintat de barana d'acer amb
barrots a 12 cm de separació,
amb pintura de partícules
metàl·liques, dues capes
d'imprimació antioxidant i dues
capes d'acabat

31,50 11,460 0,42115 360,99

K89BDDJX m2 Fregat d'òxid, neteja i
repintat de placa royal, amb
pintura de partícules
metàl·liques, dues capes
d'imprimació antioxidant i dues
capes d'acabat.

33,82 1,000 0,04116 33,82

K9D11JEX m2 Paviment de rajola ceràmica
comuna (tova) reutilitzat, de
forma rectangular, de 28x14x1,4
cm, de color vermell,
col·locada a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10

17,53 59,900 1,22117 1.050,05

KB121JAX m Barana d'acer per a pintar, amb
passamà, travesser inferior i
superior, muntants cada 100 cm
i brèndoles cada 10 cm, de 100
cm d'alçària, ancorada a l'obra
amb morter.

25,54 3,800 0,11118 97,05

KD14CB31 m Baixant de tub de xapa de coure
amb unió longitudinal plegada,
de diàmetre nominal 120 mm i de
0,6 mm de gruix, incloses les
peces especials i fixat
mecànicament amb brides

50,50 5,900 0,34119 297,95

KD5A1600 m Drenatge amb tub ranurat de PVC
de D=160 mm

10,13 41,200 0,48120 417,36

KD5L53L1 m2 Làmina drenant nodular de
poliestirè, amb un geotèxtil de
polipropilè adherit en una de
les seves cares, amb nòduls de
6 mm d'alçària aproximada i una
resistència a la compressió
aproximada de 380 kN/m2,
col·locada sense adherir sobre
parament horitzontal

6,93 54,018 0,43121 374,34

KQBA2120 u Protecció d'arbres, de 50 cm de
diàmetre i 400 cm d'alçària,
d'acer pintat amb dues peces de
platines verticals de 20x3 mm i
cèrcols soldats de la mateixa
platina, amb vuit cargols

117,62 1,000 0,14122 117,62

KR4BKB34 u Subministrament de Clematis
vitalba d'alçària de 40 a 60
cm, en contenidor de 3 l

3,55 8,000 0,03123 28,40

EUR
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KR4EE251 u Subministrament de Lavandula
angustifolia en contenidor de 3
l

2,66 12,000 0,04124 31,92

KR4H3441 u Subministrament de Rosmarinus
officinalis en contenidor de 3
l

2,66 11,000 0,03125 29,26

TOTAL: 100,0086.376,00

EUR
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Pas des del nucli del poble fins a la riba del riu a través de la casa n39 del Carrer Santa Cristina

AMIDAMENTS Pàg.:30/01/18 1Data:

PRESSUPOST  PAS CASAOBRA 01
TREBALLS PREVIS D'IMPLANTACIÓCAPÍTOL 00
IMPLANTACIONS D'OBRASUBCAPÍTOL 01
BASTIDESSUBSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20
km

1 K1213251

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

C#*D#*E#*F#1 Bastida façana carrer Santa Cristina 6,800 6,400 2,000 87,040

C#*D#*E#*F#2 Bastida façana riu 7,230 7,600 54,948

TOTAL AMIDAMENT 141,988

m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

2 K1215250

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

C#*D#*E#*F#1 Bastida Façana Carrer Santa Cristina 6,800 6,400 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#3 Bastida Façana Riu 7,230 12,010 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

PRESSUPOST  PAS CASAOBRA 01
TREBALLS PREVIS D'IMPLANTACIÓCAPÍTOL 00
IMPLANTACIONS D'OBRASUBCAPÍTOL 01
ANUL·LACIÓ D'INSTAL·LACIONSSUBSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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 K12GF000

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

C#*D#*E#*F#1 Anul·lació d'instal·lació lampisteria 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

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

2 K12GG000

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

C#*D#*E#*F#1 Anul·lació d'instal·lació elèctrica 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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u Anul·lació d'instal·lació interior de gas, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a subministrament de DN 100 mm,
com a màxim

3 K12GK000

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

C#*D#*E#*F#1 Anul·lació d'instal·lació gas 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  PAS CASAOBRA 01
TREBALLS PREVIS D'IMPLANTACIÓCAPÍTOL 00
PROTECCIONS COL·LECTIVESSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

1 K151A1K1

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Protecció forat volta 23,730 23,730

TOTAL AMIDAMENT 23,730

m2 Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs

2 K15141J1

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

C#*D#*E#*F#1 Bastida façana carrer Santa Cristina 6,800 6,400 2,000 87,040

C#*D#*E#*F#2 Bastida façana riu 7,230 7,600 54,948

TOTAL AMIDAMENT 141,988

PRESSUPOST  PAS CASAOBRA 01
TREBALLS PREVIS D'IMPLANTACIÓCAPÍTOL 00
REALITZACIÓ DE CALES I FORATSSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Cala d'inspecció en paviment i solera de formigó de 100x70 cm amb mitjans manuals i martell pneumàtic, inclou reposició
dels elements enderrocats

1 41697741

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Cales d'inspecció fonaments 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

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

2 41642611

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Cales voltes 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  PAS CASAOBRA 01
TREBALLS PREVIS D'IMPLANTACIÓCAPÍTOL 00
ELIMINACIÓ DE PLANTES I MALES HERBESSUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i
càrrega sobre camió o contenidor

1 K1RA16A7

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Esbrossada de plantes jardí 128,130 128,130

TOTAL AMIDAMENT 128,130

PRESSUPOST  PAS CASAOBRA 01
ENDERROC I ACTUACIONS PRÈVIESCAPÍTOL 01
DESMUNTATGES, ENDERROCS, ARRENCADES I REPICATSSUBCAPÍTOL 01
ESTRUCTURESSUBSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor1 K2148211

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Enderroc mur maçoneria e=220mm 5,270 0,220 1,159

C#*D#*E#*F#3 Enderroc mur maçoneria e=470mm 5,000 0,470 2,350

C#*D#*E#*F#4 7,250 0,470 3,408

C#*D#*E#*F#5 Enderroc mur maçoneria e=550mm 5,410 0,550 2,976

C#*D#*E#*F#6 11,410 0,550 6,276

C#*D#*E#*F#7 Volta 9,940 9,940

C#*D#*E#*F#8 Volta escala sup. 4,420 0,730 3,227

C#*D#*E#*F#9 Volta escala inf. 2,800 0,730 2,044

11 PB

C#*D#*E#*F#12 Enderroc mur maçoneria e=150mm 4,990 0,150 0,749

C#*D#*E#*F#13 Enderroc mur maçoneria e=180mm 2,320 0,180 0,418

C#*D#*E#*F#14 Enderroc mur maçoneria e=200mm 7,930 0,200 1,586

C#*D#*E#*F#15 Enderroc mur maçoneria e=210mm 3,450 0,210 0,725

TOTAL AMIDAMENT 34,858

EUR
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m3 Enderroc de pilar de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor2 K2148181

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Pilar escala 0,400 0,440 2,750 0,484

TOTAL AMIDAMENT 0,484

m2 Enderroc de llosana volada de pedra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor3 K2148F82

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Llosana balcó 6,050 1,100 6,655

TOTAL AMIDAMENT 6,655

m2 Enderroc de volta d'escala de ceràmica, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor4 K2148K24

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Escala PB-P1 0,850 2,690 2,287

4 P1

C#*D#*E#*F#5 Escala P1-P2 0,850 2,470 2,100

TOTAL AMIDAMENT 4,387

m2 Enderroc d'entrebigat de 70 cm d'intereix com a màxim, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

5 K2148E0X

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Sostre revoltons 82,530 82,530

4 P1

C#*D#*E#*F#5 Sostre revoltons 84,410 84,410

TOTAL AMIDAMENT 166,940

m Enderroc de bigueta de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor6 K21484A1

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Perfils al·lumini 6,050 4,000 24,200

TOTAL AMIDAMENT 24,200

m Enderroc de biga o bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor7 K21483C1

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Biguetes balcó fusta 8,000 1,100 8,800

EUR
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C#*D#*E#*F#3 Tornapuntes balcó fusta 8,000 1,500 12,000

TOTAL AMIDAMENT 20,800

m Desmuntatge de biga de fusta, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de fixacions, aplec de material i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

8 K214D5C1

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Desmuntatges bigues fusta 1,960 1,000 1,960

C#*D#*E#*F#3 2,530 4,000 10,120

C#*D#*E#*F#4 2,600 2,000 5,200

C#*D#*E#*F#5 3,600 2,000 7,200

TOTAL AMIDAMENT 24,480

m3 Substitució d'element (parell, tirant, monjo o tornapuntes) d'encavallada amb peça per a estructures de fusta d'avet C24
acabat ribotat, de 7x14 a 10 a 34x18 cm de secció i llargària fins a 4 m, treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1), col·locada amb fixacions mecàniques

9 K43RA14E

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

1 PC

C#*D#*E#*F#2 Substitució cavall bigues coberta 0,250 0,250 4,250 0,266

TOTAL AMIDAMENT 0,266

PRESSUPOST  PAS CASAOBRA 01
ENDERROC I ACTUACIONS PRÈVIESCAPÍTOL 01
DESMUNTATGES, ENDERROCS, ARRENCADES I REPICATSSUBCAPÍTOL 01
COBERTASUBSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor1 K2153501

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

1 PC

C#*D#*E#*F#2 Coberta 98,600 98,600

4 PB

C#*D#*E#*F#5 Cobert comuna balcó 1,760 1,760

TOTAL AMIDAMENT 100,360

m2 Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor2 K2153EE1

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

1 PC

C#*D#*E#*F#2 Coberta llates 98,600 98,600

4 PB

C#*D#*E#*F#5 Cobert balcó llates 1,760 1,760

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 100,360

PRESSUPOST  PAS CASAOBRA 01
ENDERROC I ACTUACIONS PRÈVIESCAPÍTOL 01
DESMUNTATGES, ENDERROCS, ARRENCADES I REPICATSSUBCAPÍTOL 01
TANCAMENTS I DIVISÒRIESSUBSUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor1 K2161511

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Envans e=5mm 0,600 2,510 1,506

C#*D#*E#*F#3 0,900 2,510 2,259

5 P1

C#*D#*E#*F#6 Envans e=5mm 0,280 2,770 0,776

C#*D#*E#*F#7 0,280 2,770 0,776

C#*D#*E#*F#8 0,350 0,277 0,097

C#*D#*E#*F#9 0,900 2,770 2,493

C#*D#*E#*F#10 0,900 2,770 2,493

C#*D#*E#*F#11 2,210 2,770 6,122

C#*D#*E#*F#12 2,240 2,770 6,205

C#*D#*E#*F#13 2,780 2,770 7,701

C#*D#*E#*F#14 3,000 2,770 8,310

C#*D#*E#*F#15 3,020 2,770 8,365

C#*D#*E#*F#16 3,050 2,770 8,449

C#*D#*E#*F#17 3,390 2,770 9,390

C#*D#*E#*F#18 3,480 0,300 1,044

C#*D#*E#*F#19 3,570 2,770 9,889

C#*D#*E#*F#20 3,780 2,770 10,471

C#*D#*E#*F#21 6,550 2,770 18,144

TOTAL AMIDAMENT 104,490

m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

2 K2163511

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Envans e=10mm 1,960 2,510 4,920

C#*D#*E#*F#3 2,400 2,510 6,024

C#*D#*E#*F#4 2,710 2,510 6,802

C#*D#*E#*F#5 2,810 2,510 7,053

C#*D#*E#*F#6 2,900 2,510 7,279

C#*D#*E#*F#7 2,930 2,510 7,354

C#*D#*E#*F#8 3,580 2,510 8,986

EUR
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C#*D#*E#*F#9 4,350 2,510 10,919

C#*D#*E#*F#10 4,390 2,510 11,019

C#*D#*E#*F#12 Envans balcó e=10mm 1,600 1,850 2,960

C#*D#*E#*F#13 1,100 1,850 2,035

TOTAL AMIDAMENT 75,351

m2 Enderroc de gelosia de ceràmica fins a 15 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

3 K2165511

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

1 PC

C#*D#*E#*F#2 Gelosia façana riu 3,060 0,680 2,081

C#*D#*E#*F#3 3,150 0,680 2,142

5 P1

C#*D#*E#*F#6 Muret balcó 1,100 1,250 1,375

TOTAL AMIDAMENT 5,598

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

4 K2164771

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Paret recrescut 5,600 2,840 15,904

4 PC

C#*D#*E#*F#5 Paret de tancament 2,920 2,700 7,884

C#*D#*E#*F#6 3,510 2,100 7,371

C#*D#*E#*F#7 2,910 2,700 7,857

TOTAL AMIDAMENT 39,016

m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor5 K2148251

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

1 P1

C#*D#*E#*F#2 Mur façana riu e=30mm 6,750 2,920 0,300 5,913

TOTAL AMIDAMENT 5,913

PRESSUPOST  PAS CASAOBRA 01
ENDERROC I ACTUACIONS PRÈVIESCAPÍTOL 01
DESMUNTATGES, ENDERROCS, ARRENCADES I REPICATSSUBCAPÍTOL 01
REVESTIMENTSSUBSUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor1 K218A210

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

EUR
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1 P1

C#*D#*E#*F#2 Cel ras guix 70,000 70,000

TOTAL AMIDAMENT 70,000

m Arrencada de brancal de pedra artificial, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

2 K2183B41

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Taulell auxiliar 2,900 2,900

4 P1

C#*D#*E#*F#5 Taulell cuina 2,350 2,350

C#*D#*E#*F#6 1,970 1,970

TOTAL AMIDAMENT 7,220

m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor3 K2183501

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Bany 8,700 1,700 14,790

4 P1

C#*D#*E#*F#5 Bany 10,000 1,700 17,000

C#*D#*E#*F#6 Cuina 5,650 1,700 9,605

TOTAL AMIDAMENT 41,395

m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor4 K2182231

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Pilar P1 0,300 2,510 0,753

C#*D#*E#*F#3 Pilar P2 0,800 2,510 2,008

C#*D#*E#*F#4 Pilar P3 0,750 2,510 1,883

C#*D#*E#*F#5 Pilar P4 2,200 2,510 5,522

C#*D#*E#*F#6 Pilar P5 0,900 2,510 2,259

C#*D#*E#*F#7 Pilar P6 2,400 2,510 6,024

9 P1

C#*D#*E#*F#10 Pilar P1 0,700 2,770 1,939

C#*D#*E#*F#11 Pilar P2 2,100 2,770 5,817

C#*D#*E#*F#12 Pilar P3 0,700 2,770 1,939

C#*D#*E#*F#13 Pilar P4 2,000 2,770 5,540

C#*D#*E#*F#14 Pilar P5 0,800 2,770 2,216

C#*D#*E#*F#15 Pilar P6 2,200 2,770 6,094

C#*D#*E#*F#16 Mitgera Nord 13,170 2,770 36,481

C#*D#*E#*F#17 Mitgera Sud 13,430 2,770 37,201

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 115,676

m2 Repicat d'arrebossat o enguixat en volta, per l'aplicació de posteriors capes de revestiment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

5 K2182F01

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Volta plana façana Nord 3,030 8,450 25,604

C#*D#*E#*F#3 Volta alta façana Nord 4,260 3,930 16,742

C#*D#*E#*F#4 Volta alta façana Sud 4,170 3,890 16,221

TOTAL AMIDAMENT 58,567

m2 Rejuntat de junts de parament vertical de paredat , amb morter de calç 1:4 amb colorant, amb prèvi buidat i neteja del
material dels junts

6 K877151F

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Mitgera Nord 12,980 2,640 34,267

C#*D#*E#*F#3 Mitgera Sud 12,860 2,640 33,950

5 P1

C#*D#*E#*F#6 Mitgera Nord 13,170 2,920 38,456

8 PC

C#*D#*E#*F#9 Mitgera Nord 26,360 26,360

TOTAL AMIDAMENT 133,033

m2 Rejuntat de junts de parament vertical d'obra de fàbrica de maó ,deixant els junts reenfonsats, amb morter mixt 1:0,5:4,
amb prèvi buidat i neteja del material dels junts

7 K8771B1H

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

1 P1

C#*D#*E#*F#2 Mitgera Sud 13,430 2,920 39,216

TOTAL AMIDAMENT 39,216

m2 Neteja de parament vertical de pedra amb raig de sorra de sílice dessecada a baixa pressió8 K878C1A6

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Murs interiors 48,200 3,000 144,600

C#*D#*E#*F#3 Mur exterior 15,200 15,200

TOTAL AMIDAMENT 159,800

m2 Neteja de parament corb (voltes) de pedra amb raig de sorra de sílice dessecada a baixa pressió9 K878C1B6

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Volta plana façana Nord 3,030 8,450 25,604

EUR
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C#*D#*E#*F#3 Volta alta façana Nord 4,260 3,930 16,742

C#*D#*E#*F#4 Volta alta façana Sud 4,170 3,890 16,221

TOTAL AMIDAMENT 58,567

m2 Raspallat manual de restes de pintat en parament vertical10 K8785721

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

1 PC

C#*D#*E#*F#2 Pilar P1 0,900 0,700 0,630

C#*D#*E#*F#3 Pilar P2 2,100 0,700 1,470

C#*D#*E#*F#4 Pilar P3 0,650 2,450 1,593

C#*D#*E#*F#5 Pilar P4 2,000 2,150 4,300

C#*D#*E#*F#6 Pilar P5 0,800 2,400 1,920

C#*D#*E#*F#7 Pilar P6 2,200 2,100 4,620

C#*D#*E#*F#8 Mitgera façana Nord 26,360 26,360

C#*D#*E#*F#9 Mitgera façana Sud 29,600 29,600

TOTAL AMIDAMENT 70,493

PRESSUPOST  PAS CASAOBRA 01
ENDERROC I ACTUACIONS PRÈVIESCAPÍTOL 01
DESMUNTATGES, ENDERROCS, ARRENCADES I REPICATSSUBCAPÍTOL 01
PAVIMENTS I SOLERESSUBSUBCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor1 K2199511

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Esglaó accés habitatge 1,000 1,000

4 P1-PC

C#*D#*E#*F#5 Esglaó bany 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 50 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

2 K2195D2X

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Rescrescut paviment soterrani 34,760 34,760

C#*D#*E#*F#3 7,140 7,140

C#*D#*E#*F#4 Rasa per recollida d'aigues 3,130 0,350 1,096

TOTAL AMIDAMENT 42,996

m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor3 K2194421

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Paviment ceràmic manual 4,170 4,170

4 PB

C#*D#*E#*F#5 Rajola bany 3,910 3,910

7 P1

C#*D#*E#*F#8 Varies rajoles 83,580 83,580

C#*D#*E#*F#9 Paviment ceràmic manual 83,580 83,580

11 PC

C#*D#*E#*F#12 Paviment ceràmic manual 85,890 85,890

TOTAL AMIDAMENT 261,130

m2 Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor4 K2194B21

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Varis vinils paviment 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

5 K2195D24

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Recrescut corral de porcs 9,550 9,550

C#*D#*E#*F#3 Recrescut canonada antiga aigua 4,580 4,580

C#*D#*E#*F#4 Jardí jardinera 3,810 3,810

C#*D#*E#*F#5 15,500 15,500

TOTAL AMIDAMENT 33,440

m2 Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del
material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat baix

6 K219D4B1

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Paviment ceràmic manual 74,040 74,040

TOTAL AMIDAMENT 74,040

PRESSUPOST  PAS CASAOBRA 01
ENDERROC I ACTUACIONS PRÈVIESCAPÍTOL 01
DESMUNTATGES, ENDERROCS, ARRENCADES I REPICATSSUBCAPÍTOL 01
TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRÀCTICABLESSUBSUBCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor1 K21A3011

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Portes 3,000 3,000

4 PB

C#*D#*E#*F#5 Portes 10,000 10,000

7 P1

C#*D#*E#*F#8 Portes 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor2 K21A2011

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Balconera 1,000 1,000

4 P1

C#*D#*E#*F#5 Balconeres 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor3 K21A1011

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Finestres 5,000 5,000

4 P1

C#*D#*E#*F#5 Finestres 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

PRESSUPOST  PAS CASAOBRA 01
ENDERROC I ACTUACIONS PRÈVIESCAPÍTOL 01
DESMUNTATGES, ENDERROCS, ARRENCADES I REPICATSSUBCAPÍTOL 01
ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓSUBSUBCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor1 K21B2011

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

1 PS-PB

C#*D#*E#*F#2 Arrencada passamà 2,320 2,320

4 PB-P1

C#*D#*E#*F#5 Arrencada passamà 2,530 2,530

7 P1-PC

C#*D#*E#*F#8 Arrencada passamà 2,970 2,970

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 7,820

m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor2 K21B3011

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Reixa façana riu 0,770 0,700 0,539

4 PB

C#*D#*E#*F#5 Reixa envà interior 0,800 0,800 0,640

TOTAL AMIDAMENT 1,179

m2 Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa
sobre camió o contenidor

3 K21BU001

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Barana balcó 5,500 5,500

TOTAL AMIDAMENT 5,500

PRESSUPOST  PAS CASAOBRA 01
ENDERROC I ACTUACIONS PRÈVIESCAPÍTOL 01
DESMUNTATGES, ENDERROCS, ARRENCADES I REPICATSSUBCAPÍTOL 01
ELEMENTS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓSUBSUBCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Enderroc de xemeneia obra ceràmica amb revestiment inclòs, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

1 K21D3511

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

1 P1

C#*D#*E#*F#2 Xemeneia 0,400 0,200 3,020 0,242

4 PC

C#*D#*E#*F#5 Xemeneia 0,400 0,200 5,440 0,435

TOTAL AMIDAMENT 0,677

m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

2 K21D1011

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

1 PB-PC

C#*D#*E#*F#2 Baixant comuna 5,750 5,750

C#*D#*E#*F#3 Baixant bany 5,750 5,750

C#*D#*E#*F#4 Baixant bany-cuina 8,510 8,510

TOTAL AMIDAMENT 20,010

EUR
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PRESSUPOST  PAS CASAOBRA 01
ENDERROC I ACTUACIONS PRÈVIESCAPÍTOL 01
DESMUNTATGES, ENDERROCS, ARRENCADES I REPICATSSUBCAPÍTOL 01
INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTSUBSUBCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor1 K21E3011

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

1 P1

C#*D#*E#*F#2 Radiadors 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

2 K21EA011

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

1 P1

C#*D#*E#*F#2 Tub calefacció 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

PRESSUPOST  PAS CASAOBRA 01
ENDERROC I ACTUACIONS PRÈVIESCAPÍTOL 01
DESMUNTATGES, ENDERROCS, ARRENCADES I REPICATSSUBCAPÍTOL 01
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUESSUBSUBCAPÍTOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Arrencada de comptador elèctric muntat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1 K21GZ014

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Comptador 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Arrencada de caixa general de protecció muntada superficialment, qualsevol esquema UNESA, de 630 A d'intensitat
nominal com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

2 K21GZ010

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Caixa General de Protecció 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  PAS CASAOBRA 01
ENDERROC I ACTUACIONS PRÈVIESCAPÍTOL 01
DESMUNTATGES, ENDERROCS, ARRENCADES I REPICATSSUBCAPÍTOL 01

EUR
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INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENATSUBSUBCAPÍTOL 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Arrencada de llumenera interior encastada, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

1 K21H1121

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Llums 9,000 9,000

4 P1

C#*D#*E#*F#5 Llums 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

PRESSUPOST  PAS CASAOBRA 01
ENDERROC I ACTUACIONS PRÈVIESCAPÍTOL 01
DESMUNTATGES, ENDERROCS, ARRENCADES I REPICATSSUBCAPÍTOL 01
INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARISSUBSUBCAPÍTOL 12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Arrencada de safareig, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1 K21JH111

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Safareig 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

2 K21JF111

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Banyera 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

3 K21JC111

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

1 P1

C#*D#*E#*F#2 Bidet 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

4 K21JB111

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Inodor 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Inodor comuna 1,000 1,000

5 P1

C#*D#*E#*F#6 Inodor 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

5 K21JD111

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Lavabo 1,000 1,000

4 P1

C#*D#*E#*F#5 Lavabo 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

6 K21JG111

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

1 P1

C#*D#*E#*F#2 Aigüera cuina 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

7 K21JE111

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

1 P1

C#*D#*E#*F#2 Plat de dutxa 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Desmuntatge d'escalfador instantani a gas de potència <= 24 kW, accessoris i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

8 K21JJ01A

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

1 P1

C#*D#*E#*F#2 Escalfador instantani gas cuina 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  PAS CASAOBRA 01
ENDERROC I ACTUACIONS PRÈVIESCAPÍTOL 01
DESMUNTATGES, ENDERROCS, ARRENCADES I REPICATSSUBCAPÍTOL 01
INSTAL·LACIONS DE GASSUBSUBCAPÍTOL 13

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de gas superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

1 K21K2011

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

1 P1

C#*D#*E#*F#2 Tubs gas 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

PRESSUPOST  PAS CASAOBRA 01
ENDERROC I ACTUACIONS PRÈVIESCAPÍTOL 01
DESMUNTATGES, ENDERROCS, ARRENCADES I REPICATSSUBCAPÍTOL 01
EQUIPAMENTS FIXOSSUBSUBCAPÍTOL 14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 5 m, com a màxim,
amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges

1 K21QU200

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Caldera de gasoil antiga 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  PAS CASAOBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
EXCAVACIÓ DE TERRESSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió1 K2213222

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Parterre Sud 26,620 0,600 15,972

C#*D#*E#*F#3 Parterre Nord 16,100 0,600 9,660

TOTAL AMIDAMENT 25,632

PRESSUPOST  PAS CASAOBRA 01
FONAMENTS I CONTENCIÓCAPÍTOL 03
FONAMENTSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



Pas des del nucli del poble fins a la riba del riu a través de la casa n39 del Carrer Santa Cristina

AMIDAMENTS Pàg.:30/01/18 18Data:

m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió

1 K31522H1

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Passarel·la 0,150 0,200 0,150 38,000 0,171

C#*D#*E#*F#3 Escala 0,200 0,250 0,150 2,000 0,015

C#*D#*E#*F#4 0,200 0,300 0,150 2,000 0,018

TOTAL AMIDAMENT 0,204

PRESSUPOST  PAS CASAOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 04
APUNTALAMENTSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 3 m, amb puntal metàl·lic i tauló1 K4C91310

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Sostre planta baixa 82,180 82,180

4 P1

C#*D#*E#*F#5 Sostre planta primera 86,410 86,410

7 PC

C#*D#*E#*F#8 Sostre coberta 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 178,590

m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló2 K4C91510

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Sostre planta soterrani 59,900 59,900

TOTAL AMIDAMENT 59,900

PRESSUPOST  PAS CASAOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 04
ESTINTOLAMENTSSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Estintolament de paret de maçoneria de 62 cm de gruix, amb una biga de formigó, per a pas de 2,75 m d'amplària, amb
formigó estructural HA-25/B/20/IIa, abocat amb cubilot, i connectors amb la volta barres corrugades d'acer inoxidable de
12 mm de diàmetre, 16 unitats/m2, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. no
inclou elements de fonamentació

1 44M142XX

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

1 PS

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Estintolament pas 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 45 cm de gruix, amb dos perfil d'acer per a estructures S275JR laminats en
calent, amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 2,35 m d'amplària, col·locat sobre
daus de recolzament de formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic
de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

2 44M141YY

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Estintolament façana riu-mirador 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 30 cm de gruix, amb dos perfil d'acer per a estructures S275JR laminats en
calent, amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 2,95 m d'amplària, col·locat sobre
daus de recolzament de formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic
de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

3 44M141ZZ

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Estintolament façana carrer Santa
Cristina

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  PAS CASAOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 04
REFORÇOS I TRACTAMENT BIGUETES FUSTASUBCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tractament curatiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix, amb protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8), aplicat mitjançant injecció i polvorització en caps i tota la longitud de l'element

1 K43RC50B

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

1 PC

C#*D#*E#*F#2 Sostre biguetes fusta 32,000 3,500 112,000

TOTAL AMIDAMENT 112,000

m Tractament curatiu per a jàsseres de fusta de 20 a 30 cm de gruix, amb protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8), aplicat mitjançant injecció i polvorització en caps i tota la longitud de l'element

2 K43RC60B

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

1 PC

C#*D#*E#*F#2 Bigues sostre fusta 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#3 7,500 7,500

TOTAL AMIDAMENT 15,500

EUR
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m Tractament preventiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix, amb protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8), aplicat mitjançant injecció en caps i polvorització en tota la longitud de l'element

3 K43RP50C

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Sostre biguetes fusta 28,000 3,500 98,000

4 P1

C#*D#*E#*F#5 Sostre biguetes fusta 36,000 3,500 126,000

TOTAL AMIDAMENT 224,000

m Tractament preventiu per a jàsseres de fusta de 20 a 30 cm de gruix, amb protector químic insecticida-fungicida per a
fusta (TP8), aplicat mitjançant injecció en caps i polvorització en tota la longitud de l'element

4 K43RP60C

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Sostre jàssera fusta 13,820 13,820

4 P1

C#*D#*E#*F#5 Sostre jàssera fusta 13,820 13,820

TOTAL AMIDAMENT 27,640

u Connector amb vis cargolat sobre biga de fusta5 K43Z1100

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Sostre biguetes fusta 28,000 28,000

C#*D#*E#*F#3 Sostre bigues fusta 6,000 6,000

5 P1

C#*D#*E#*F#6 Sostre biguetes fusta 36,000 36,000

C#*D#*E#*F#7 Sostre bigues fusta 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 76,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 3 m6 K4D3D503

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Encofrat reforç biga fusta 1,000 12,900 12,900

4 PS

C#*D#*E#*F#5 Encofrat reforç biga fusta 1,000 12,900 12,900

TOTAL AMIDAMENT 25,800

m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb pala7 K45318H4

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Encofrat reforç biga fusta 0,200 0,300 12,900 0,774

4 P1

EUR
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C#*D#*E#*F#5 Encofrat reforç biga fusta 0,200 0,300 12,900 0,774

TOTAL AMIDAMENT 1,548

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols

8 K442512C

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Pletina d'acer 7,060 3,000 21,180

4 P1

C#*D#*E#*F#5 Pletina d'acer 7,060 1,000 7,060

% PERPARCIAL(G1:G6,
C7)

7 Percentatge parcial 10,000 2,824

TOTAL AMIDAMENT 31,064

PRESSUPOST  PAS CASAOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 04
REFORÇ VOLTA FORMIGÓ ARMATSUBCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Reforç de volta amb capa de formigó de 10 cm de gruix, armada amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de d, i una quantia de 0,11 m3/m2 de formigó estructural HA-25/P/10/I, abocat amb cubilot, i
connectors amb la volta barres corrugades d'acer inoxidable de 12 mm de diàmetre, 16 unitats/m2

1 44SGU001

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Sostre soterrani 59,900 59,900

TOTAL AMIDAMENT 59,900

PRESSUPOST  PAS CASAOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 04
REFORÇOS FAÇANASUBCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cèrcol per a recolzament de sostre en paret, format per perfil d'acer per a estructures laminats en calent S275JR amb una
quantia de 13,4 kg, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat amb fixació mecànica mitjançant tac mecànic
metàl·lic i cargol, volandera i femella d'acer inoxidable

1 4442B555

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 UPN-200 façana carrer Santa Cristina 6,700 6,700

C#*D#*E#*F#3 UPN-200 façana riu 7,100 7,100

5 P1

C#*D#*E#*F#6 UPN-200 façana carrer Santa Cristina 6,700 6,700

EUR
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% PERPARCIAL(G1:G7,
C8)

8 Percentatge parcial 10,000 2,050

TOTAL AMIDAMENT 22,550

PRESSUPOST  PAS CASAOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 04
ESCALESSUBCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i
cargols

1 E443511D

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Muntants escala IPN-260 7,250 41,870 2,000 607,115

% PERPARCIAL(G1:G3,C
4)

4 Despunts i mermes 10,000 60,712

TOTAL AMIDAMENT 667,827

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols

2 E442512C

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Plaques d'ancoratge escala 7,350 4,000 29,400

4 PB

C#*D#*E#*F#5 Plaques d'ancoratge escala accés 1,180 4,000 4,720

% PERPARCIAL(G1:G6,C
7)

7 Despunts i mermes 10,000 3,412

TOTAL AMIDAMENT 37,532

m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), travesser superior de L 30-4, muntants
de T 40-7 cada 120 cm i deployé d'acer i 4 mm de gruix, de 100 cm d'alçària, soldada a perfil metàl·lic

3 EB122FAX

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Barana escala PS-PB 7,600 2,000 15,200

% PERPARCIAL(G1:G3,C
4)

4 Despunts i mermes 10,000 1,520

TOTAL AMIDAMENT 16,720

m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), travesser superior de L 30-4, muntants
de T 40-7 cada 120 cm i deployé d'acer i 4 mm de gruix, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

4 EB122FAY

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

1 PB

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Barana caiguda forat escala 10,200 10,200

C#*D#*E#*F#3 0,750 0,750

% PERPARCIAL(G1:G4,C
5)

5 Despunts i mermes 10,000 1,095

TOTAL AMIDAMENT 12,045

m Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de desenvolupament com a
màxim, col·locat a l'obra amb soldadura

5 E9V84C75

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Escala PS-PB 10,340 10,340

C#*D#*E#*F#3 Escala accés riu 1,080 1,080

5 PB

C#*D#*E#*F#6 Escala accés carrer Santa Cristina 2,530 2,530

% PERPARCIAL(G1:G7,
C8)

8 Despunts i mermes 10,000 1,395

TOTAL AMIDAMENT 15,345

u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics
a estructura de formigó

6 E4ZW1750

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Escala Ancoratge d=16mm 4,000 2,000 8,000

4 PB

C#*D#*E#*F#5 Escala Ancoratge d=16mm 4,000 2,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics
a estructura de formigó

7 E4ZW1150

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Escala final passarel·la Ancoratge
d=10mm

4,000 2,000 8,000

4 PB

C#*D#*E#*F#5 Escala accés Ancoratge d=10mm 4,000 4,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

PRESSUPOST  PAS CASAOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 04
PASSAREL·LASUBCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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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, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i
cargols

1 E443511D

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Bigues passarel·la UPN-80 50,800 8,650 439,420

% PERPARCIAL(G1:G3,C
4)

4 Despunts i mermes 10,000 43,942

TOTAL AMIDAMENT 483,362

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura i cargols

2 E443512D

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Bigues passarel·la T-80 31,300 10,650 333,345

C#*D#*E#*F#3 Pilars passarel·la RHS-40x80 0,100 6,600 42,000 27,720

C#*D#*E#*F#4 Pilars/Bigues passarel·la RHS-40x40 2,160 4,100 8,856

% PERPARCIAL(G1:G5,C
6)

6 Despunts i mermes 10,000 36,992

TOTAL AMIDAMENT 406,913

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols

3 E442512C

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Plaques d'ancoratge 1,180 42,000 49,560

% PERPARCIAL(G1:G3,C
4)

4 Despunts i mermes 10,000 4,956

TOTAL AMIDAMENT 54,516

u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics
a estructura de formigó

4 E4ZW1150

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Ancoratge d=10mm 4,000 42,000 168,000

TOTAL AMIDAMENT 168,000

m2 Paviment de planxa amb relleu d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, col·locat soldat5 E9S2MQ3B

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Pasarel·la 27,100 27,100

C#*D#*E#*F#3 Contenció 0,820 0,450 0,369

EUR
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C#*D#*E#*F#4 0,910 0,450 0,410

C#*D#*E#*F#5 2,850 0,450 1,283

% PERPARCIAL(G1:G6,C
7)

7 Mermes 10,000 2,916

TOTAL AMIDAMENT 32,078

PRESSUPOST  PAS CASAOBRA 01
TANCAMENTS I DIVISÒRIESCAPÍTOL 05
FUSTERIESSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Porta d'una fulla batent de 2,3x2,3 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 60x60x2 mm i
xapa d'acer galvanitzat de 230x230 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 100x100x3 mm, sòcol de planxa
d'1,5 mm de gruix, passador amb topall antiobertura, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada.

1 K6A14KRX

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Porta accés 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Perfils conformats d'acer galvanitzat tipus omega de 50x2 mm, col·locats amb fixacions mecàniques2 K6ZA1101

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

C#*D#*E#*F#1 PB 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#2 Perfileria balcó-mirador 10,700 10,700

TOTAL AMIDAMENT 10,700

m2 Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 50 mm, amb la cara
exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i
sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat en posició vertical

3 K635E125

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Balcó-mirador 2,300 0,900 2,000 4,140

TOTAL AMIDAMENT 4,140

m2 Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 50 mm, amb la cara
exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i
sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat en posició horitzontal

4 K635D125

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Balcó-mirador 3,050 0,900 2,000 5,490

TOTAL AMIDAMENT 5,490

PRESSUPOST  PAS CASAOBRA 01

EUR
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IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTSCAPÍTOL 06
IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Aïllament amb làmina etilè propilè diè (EPDM) de pes 3,5 kg/m2 i 1,8 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques1 E7C73A00

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Impermeabilització 0,800 17,200 13,760

C#*D#*E#*F#3 0,800 13,140 10,512

C#*D#*E#*F#4 0,800 2,800 2,240

6 PB

C#*D#*E#*F#7 Impermeabilització paviment 63,780 63,780

TOTAL AMIDAMENT 90,292

PRESSUPOST  PAS CASAOBRA 01
REVESTIMENTSCAPÍTOL 07
REPARACIÓ D'ARREBOSSATS I ENGUIXATSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat
existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista
amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans

1 481R1625

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Façana carrer Santa Cristina 8,010 2,000 16,020

C#*D#*E#*F#3 Façana riu 11,090 2,000 22,180

5 P1

C#*D#*E#*F#6 Façana carrer Santa Cristina 19,340 2,000 38,680

TOTAL AMIDAMENT 76,880

PRESSUPOST  PAS CASAOBRA 01
PAVIMENTSCAPÍTOL 08
PAVIMENTSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de
10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

1 K5Z15A2B

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Pendent formigó 59,900 59,900

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 59,900

m2 Paviment de rajola ceràmica comuna (tova) reutilitzat, de forma rectangular, de 28x14x1,4 cm, de color vermell, col·locada
a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

2 K9D11JEX

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Recol·locació toves 59,900 59,900

TOTAL AMIDAMENT 59,900

m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM3 F931201F

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Jardi + entrada ps 59,570 0,200 11,914

TOTAL AMIDAMENT 11,914

m3 Grava de riu de 30 a 50 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals4 FR3PA542

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Parterre Sud 26,620 0,250 6,655

C#*D#*E#*F#3 Parterre Nord 16,100 0,250 4,025

TOTAL AMIDAMENT 10,680

m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

5 FR3P2212

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Parterre Sud 26,620 0,350 9,317

C#*D#*E#*F#3 Parterre Nord 16,100 0,350 5,635

TOTAL AMIDAMENT 14,952

PRESSUPOST  PAS CASAOBRA 01
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓCAPÍTOL 09
BARANESSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana d'acer amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de partícules metàl·liques,
dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat

1 K89BCDJ0

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Barana façana carrer Santa Cristina
reaprofitada del balcó de la façana riu

1,000 1,000 1,000

EUR



Pas des del nucli del poble fins a la riba del riu a través de la casa n39 del Carrer Santa Cristina

AMIDAMENTS Pàg.:30/01/18 28Data:

C#*D#*E#*F#3 Barana façana riu balcó-mirador
reaprofitada del balcó de la façana riu

2,800 1,000 2,800

5 P1

C#*D#*E#*F#6 Reixes balcons façana carrer Santa
Cristina

1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#7 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#8 Reixes balcons façana riu 1,000 1,970 1,970

C#*D#*E#*F#9 1,000 3,290 3,290

TOTAL AMIDAMENT 11,460

m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de placa royal, amb pintura de partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant
i dues capes d'acabat.

2 K89BDDJX

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

1 P1

C#*D#*E#*F#2 Placa Royal existent façana carrer
Santa Cristina

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de
100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter.

3 KB121JAX

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Barana Façana Carrer reaprofitada del
balcó de la Façana Riu

1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Barana Façana Riu balcó-mirador
reaprofitada del balcó de la Façana Riu

2,800 2,800

TOTAL AMIDAMENT 3,800

PRESSUPOST  PAS CASAOBRA 01
INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓCAPÍTOL 10
DRENATGESUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm1 KD5A1600

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

1 PS-Jardí

C#*D#*E#*F#2 Drenatge mitgera Nord 16,900 16,900

C#*D#*E#*F#3 Drenatge mitgera Sud 24,300 24,300

TOTAL AMIDAMENT 41,200

m2 Làmina drenant nodular de poliestirè, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 6
mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 380 kN/m2, col·locada sense adherir sobre
parament horitzontal

2 KD5L53L1

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

1 PS-Jardí

C#*D#*E#*F#2 Geotèxtil 1,630 17,200 28,036

C#*D#*E#*F#3 1,630 13,140 21,418

C#*D#*E#*F#4 1,630 2,800 4,564

TOTAL AMIDAMENT 54,018

PRESSUPOST  PAS CASAOBRA 01
INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓCAPÍTOL 10
DESGUASSOS I BAIXANTSSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120 mm i de 0,6 mm de gruix,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

1 KD14CB31

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Baixant aigua 5,900 5,900

TOTAL AMIDAMENT 5,900

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols

2 K442511D

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Canal d'aigua 14,000 8,650 121,100

TOTAL AMIDAMENT 121,100

PRESSUPOST  PAS CASAOBRA 01
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES/IL·LUMINACIÓCAPÍTOL 11
LLUMSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Projector d'alumini suspès verticalment, amb leds, de 16 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat
superficialment

1 EHPL91W7

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Llums penjats 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Projector d'alumini superficial, amb leds, de 16 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat
superficialment

2 EHPLA1W7

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

EUR
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1 PS

C#*D#*E#*F#2 Aplics de paret sense cobrir 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Aplics de paret semi coberts 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

PRESSUPOST  PAS CASAOBRA 01
JARDINERIACAPÍTOL 12
JARDINERIASUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Protecció d'arbres, de 50 cm de diàmetre i 400 cm d'alçària, d'acer pintat amb dues peces de platines verticals de 20x3
mm i cèrcols soldats de la mateixa platina, amb vuit cargols

1 KQBA2120

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

1 PS-Jardí

C#*D#*E#*F#2 Protecció figuera 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament d'Argyranthemum frutescens en contenidor de 3 l2 FR49T231

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

1 PS-Jardí

C#*D#*E#*F#2 Margarida 13,000 13,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

u Subministrament de Clematis vitalba d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l3 KR4BKB34

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

1 PS-Jardí

C#*D#*E#*F#2 Vidalba (didorta) 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Subministrament de Rosmarinus officinalis en contenidor de 3 l4 KR4H3441

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

1 PS-Jardí

C#*D#*E#*F#2 Romaní 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor de 3 l5 KR4EE251

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

1 PS-Jardí

C#*D#*E#*F#2 Flor d'espigol (Lavanda) 12,000 12,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 12,000

m Tanca, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

6 K6AA211X

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

1 PS-Jardí

C#*D#*E#*F#2 Mitgera Nord 8,350 8,350

C#*D#*E#*F#3 Mitgera Sud 4,700 4,700

TOTAL AMIDAMENT 13,050

PRESSUPOST  PAS CASAOBRA 01
ELEMENTS URBANSCAPÍTOL 13
ELEMENTS URBANSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Banc de ceràmicat, de llargària 2 m, amb suports de ceràmica, amb respatller, ancorat amb daus de formigó1 FQ123L0X

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

1 PS-Jardí

C#*D#*E#*F#2 Bancs 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  PAS CASAOBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 14
GESTIÓ DE RESIDUSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

1 K2R540E0

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Enderroc mur maçoneria e=220mm 5,270 0,220 1,159

C#*D#*E#*F#3 Enderroc mur maçoneria e=470mm 5,000 0,470 2,350

C#*D#*E#*F#4 7,250 0,470 3,408

C#*D#*E#*F#5 Enderroc mur maçoneria e=550mm 5,410 0,550 2,976

C#*D#*E#*F#6 11,410 0,550 6,276

C#*D#*E#*F#7 Volta 9,940 9,940

C#*D#*E#*F#8 Volta escala sup. 4,420 0,730 3,227

C#*D#*E#*F#9 Volta escala inf. 2,800 0,730 2,044

11 PB

C#*D#*E#*F#12 Enderroc mur maçoneria e=150mm 4,990 0,150 0,749

C#*D#*E#*F#13 Enderroc mur maçoneria e=180mm 2,320 0,180 0,418

EUR
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C#*D#*E#*F#14 Enderroc mur maçoneria e=200mm 7,930 0,200 1,586

C#*D#*E#*F#15 Enderroc mur maçoneria e=210mm 3,450 0,210 0,725

17 PB

C#*D#*E#*F#18 Sostre revoltons 82,530 0,100 8,253

20 P1

C#*D#*E#*F#21 Sostre revoltons 84,410 0,100 8,441

23 PB

C#*D#*E#*F#24 Llosana balcó 6,050 1,100 0,100 0,666

26 PB

C#*D#*E#*F#27 Escala PB-P1 0,850 2,690 0,100 0,229

29 P1

C#*D#*E#*F#30 Escala P1-P2 0,850 2,470 0,100 0,210

32 PB

C#*D#*E#*F#33 Perfils al·lumini 6,050 4,000 0,100 2,420

35 PS

C#*D#*E#*F#36 Pilar escala 0,400 0,440 2,750 0,484

38 PB

C#*D#*E#*F#39 Pilar P1 0,300 2,510 0,020 0,015

C#*D#*E#*F#40 Pilar P2 0,800 2,510 0,020 0,040

C#*D#*E#*F#41 Pilar P3 0,750 2,510 0,020 0,038

C#*D#*E#*F#42 Pilar P4 2,200 2,510 0,020 0,110

C#*D#*E#*F#43 Pilar P5 0,900 2,510 0,020 0,045

C#*D#*E#*F#44 Pilar P6 2,400 2,510 0,020 0,120

46 P1

C#*D#*E#*F#47 Pilar P1 0,700 2,770 0,020 0,039

C#*D#*E#*F#48 Pilar P2 2,100 2,770 0,020 0,116

C#*D#*E#*F#49 Pilar P3 0,700 2,770 0,020 0,039

C#*D#*E#*F#50 Pilar P4 2,000 2,770 0,020 0,111

C#*D#*E#*F#51 Pilar P5 0,800 2,770 0,020 0,044

C#*D#*E#*F#52 Pilar P6 2,200 2,770 0,020 0,122

C#*D#*E#*F#53 Mitgera Nord 13,170 2,770 0,020 0,730

C#*D#*E#*F#54 Mitgera Sud 13,430 2,770 0,020 0,744

56 PS

C#*D#*E#*F#57 Volta plana façana Nord 3,030 8,450 0,020 0,512

C#*D#*E#*F#58 Volta alta façana Nord 4,260 3,930 0,020 0,335

C#*D#*E#*F#59 Volta alta façana Sud 4,170 3,890 0,020 0,324

61 P1

C#*D#*E#*F#62 Cel ras guix 70,000 0,020 1,400

64 PS

C#*D#*E#*F#65 Taulell auxiliar 2,900 0,100 0,290

67 P1

C#*D#*E#*F#68 Taulell cuina 2,350 0,100 0,235

C#*D#*E#*F#69 1,970 0,100 0,197

70 PB

EUR
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C#*D#*E#*F#71 Esglaó accés habitatge 1,000 0,100 0,100

73 P1-PC

C#*D#*E#*F#74 Esglaó bany 3,000 0,100 0,300

76 PS

C#*D#*E#*F#77 Rescrescut paviment soterrani 34,760 0,500 17,380

C#*D#*E#*F#78 7,140 0,500 3,570

C#*D#*E#*F#79 Rasa per recollida d'aigues 3,130 0,350 0,500 0,548

81 PB

C#*D#*E#*F#82 Varis vinils paviment 50,000 0,010 0,500

84 PS

C#*D#*E#*F#85 Recrescut corral de porcs 9,550 0,050 0,478

C#*D#*E#*F#86 Recrescut canonada antiga aigua 4,580 0,050 0,229

C#*D#*E#*F#87 Jardí jardinera 3,810 0,050 0,191

C#*D#*E#*F#88 15,500 0,050 0,775

90 PB

C#*D#*E#*F#91 Biguetes balcó fusta 8,000 1,100 0,150 0,150 0,198

C#*D#*E#*F#92 Tornapuntes balcó fusta 8,000 1,500 0,100 0,100 0,120

94 PC

C#*D#*E#*F#95 Substitució cavall bigues coberta 0,250 0,250 4,250 0,266

97 PB

C#*D#*E#*F#98 Desmuntatges bigues fusta 1,960 1,000 0,200 0,200 0,078

C#*D#*E#*F#99 2,530 4,000 0,150 0,150 0,228

C#*D#*E#*F#100 2,600 2,000 0,150 0,150 0,117

C#*D#*E#*F#101 3,600 2,000 0,150 0,150 0,162

103 PC

C#*D#*E#*F#104 Coberta llates 98,600 0,100 0,100 0,986

106 PB

C#*D#*E#*F#107 Cobert balcó llates 1,760 1,000 0,100 0,176

109 PC

C#*D#*E#*F#110 Coberta 98,600 0,100 9,860

112 PB

C#*D#*E#*F#113 Cobert comuna balcó 1,760 0,100 0,176

115 PC

C#*D#*E#*F#116 Gelosia façana riu 3,060 0,680 0,150 0,312

C#*D#*E#*F#117 3,150 0,680 0,150 0,321

119 P1

C#*D#*E#*F#120 Muret balcó 1,100 1,250 0,150 0,206

122 PS

C#*D#*E#*F#123 Paret recrescut 5,600 2,840 0,150 2,386

125 PC

C#*D#*E#*F#126 Paret de tancament 2,920 2,700 0,150 1,183

C#*D#*E#*F#127 3,510 2,100 0,150 1,106

C#*D#*E#*F#128 2,910 2,700 0,150 1,179

130 PB

EUR
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C#*D#*E#*F#131 Envans e=5mm 0,600 2,510 0,050 0,075

C#*D#*E#*F#132 0,900 2,510 0,050 0,113

134 P1

C#*D#*E#*F#135 Envans e=5mm 0,280 2,770 0,050 0,039

C#*D#*E#*F#136 0,280 2,770 0,050 0,039

C#*D#*E#*F#137 0,350 0,277 0,050 0,005

C#*D#*E#*F#138 0,900 2,770 0,050 0,125

C#*D#*E#*F#139 0,900 2,770 0,050 0,125

C#*D#*E#*F#140 2,210 2,770 0,050 0,306

C#*D#*E#*F#141 2,240 2,770 0,050 0,310

C#*D#*E#*F#142 2,780 2,770 0,050 0,385

C#*D#*E#*F#143 3,000 2,770 0,050 0,416

C#*D#*E#*F#144 3,020 2,770 0,050 0,418

C#*D#*E#*F#145 3,050 2,770 0,050 0,422

C#*D#*E#*F#146 3,390 2,770 0,050 0,470

C#*D#*E#*F#147 3,480 0,300 0,050 0,052

C#*D#*E#*F#148 3,570 2,770 0,050 0,494

C#*D#*E#*F#149 3,780 2,770 0,050 0,524

C#*D#*E#*F#150 6,550 2,770 0,050 0,907

152 PB

C#*D#*E#*F#153 Envans e=10mm 1,960 2,510 0,100 0,492

C#*D#*E#*F#154 2,400 2,510 0,100 0,602

C#*D#*E#*F#155 2,710 2,510 0,100 0,680

C#*D#*E#*F#156 2,810 2,510 0,100 0,705

C#*D#*E#*F#157 2,900 2,510 0,100 0,728

C#*D#*E#*F#158 2,930 2,510 0,100 0,735

C#*D#*E#*F#159 3,580 2,510 0,100 0,899

C#*D#*E#*F#160 4,350 2,510 0,100 1,092

C#*D#*E#*F#161 4,390 2,510 0,100 1,102

C#*D#*E#*F#163 Envans balcó e=10mm 1,600 1,850 0,100 0,296

C#*D#*E#*F#164 1,100 1,850 0,100 0,204

166 P1

C#*D#*E#*F#167 Mur façana riu e=30mm 6,750 2,920 0,300 5,913

169 PB

C#*D#*E#*F#170 Bany 8,700 1,700 0,020 0,296

172 P1

C#*D#*E#*F#173 Bany 10,000 1,700 0,020 0,340

C#*D#*E#*F#174 Cuina 5,650 1,700 0,020 0,192

176 PS

C#*D#*E#*F#177 Paviment ceràmic manual 4,170 0,015 0,063

179 PB

C#*D#*E#*F#180 Rajola bany 3,910 0,015 0,059

182 P1

C#*D#*E#*F#183 Varies rajoles 83,580 0,015 1,254

EUR
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C#*D#*E#*F#184 Paviment ceràmic manual 83,580 0,015 1,254

186 PC

C#*D#*E#*F#187 Paviment ceràmic manual 85,890 0,015 1,288

189 P1

C#*D#*E#*F#190 Xemeneia 0,400 0,200 3,020 0,150 0,036

192 PC

C#*D#*E#*F#193 Xemeneia 0,400 0,200 5,440 0,150 0,065

195 PS

C#*D#*E#*F#196 Esbrossada de plantes jardí 128,130 0,100 12,813

197 0,000

% PERPARCIAL(G1:G197  ,
C198)

198 Percentatge parcial 50,000 70,316

TOTAL AMIDAMENT 210,947

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat2 K2R300E0

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Parterre Sud 26,620 0,600 15,972

C#*D#*E#*F#3 Parterre Nord 16,100 0,600 9,660

% PERPARCIAL(G1:G4,C
5)

5 Esponjament 30,000 7,690

TOTAL AMIDAMENT 33,322

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3 K2RA73G1

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Enderroc mur maçoneria e=220mm 5,270 0,220 1,159

C#*D#*E#*F#3 Enderroc mur maçoneria e=470mm 5,000 0,470 2,350

C#*D#*E#*F#4 7,250 0,470 3,408

C#*D#*E#*F#5 Enderroc mur maçoneria e=550mm 5,410 0,550 2,976

C#*D#*E#*F#6 11,410 0,550 6,276

C#*D#*E#*F#7 Volta 9,940 9,940

C#*D#*E#*F#8 Volta escala sup. 4,420 0,730 3,227

C#*D#*E#*F#9 Volta escala inf. 2,800 0,730 2,044

11 PB

C#*D#*E#*F#12 Enderroc mur maçoneria e=150mm 4,990 0,150 0,749

C#*D#*E#*F#13 Enderroc mur maçoneria e=180mm 2,320 0,180 0,418

C#*D#*E#*F#14 Enderroc mur maçoneria e=200mm 7,930 0,200 1,586

C#*D#*E#*F#15 Enderroc mur maçoneria e=210mm 3,450 0,210 0,725

17 PB

C#*D#*E#*F#18 Sostre revoltons 82,530 0,100 8,253
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20 P1

C#*D#*E#*F#21 Sostre revoltons 84,410 0,100 8,441

23 PB

C#*D#*E#*F#24 Llosana balcó 6,050 1,100 0,100 0,666

26 PB

C#*D#*E#*F#27 Escala PB-P1 0,850 2,690 0,100 0,229

29 P1

C#*D#*E#*F#30 Escala P1-P2 0,850 2,470 0,100 0,210

32 PB

C#*D#*E#*F#33 Perfils al·lumini 6,050 4,000 0,100 2,420

35 PS

C#*D#*E#*F#36 Pilar escala 0,400 0,440 2,750 0,484

38 PB

C#*D#*E#*F#39 Pilar P1 0,300 2,510 0,020 0,015

C#*D#*E#*F#40 Pilar P2 0,800 2,510 0,020 0,040

C#*D#*E#*F#41 Pilar P3 0,750 2,510 0,020 0,038

C#*D#*E#*F#42 Pilar P4 2,200 2,510 0,020 0,110

C#*D#*E#*F#43 Pilar P5 0,900 2,510 0,020 0,045

C#*D#*E#*F#44 Pilar P6 2,400 2,510 0,020 0,120

46 P1

C#*D#*E#*F#47 Pilar P1 0,700 2,770 0,020 0,039

C#*D#*E#*F#48 Pilar P2 2,100 2,770 0,020 0,116

C#*D#*E#*F#49 Pilar P3 0,700 2,770 0,020 0,039

C#*D#*E#*F#50 Pilar P4 2,000 2,770 0,020 0,111

C#*D#*E#*F#51 Pilar P5 0,800 2,770 0,020 0,044

C#*D#*E#*F#52 Pilar P6 2,200 2,770 0,020 0,122

C#*D#*E#*F#53 Mitgera Nord 13,170 2,770 0,020 0,730

C#*D#*E#*F#54 Mitgera Sud 13,430 2,770 0,020 0,744

56 PS

C#*D#*E#*F#57 Volta plana façana Nord 3,030 8,450 0,020 0,512

C#*D#*E#*F#58 Volta alta façana Nord 4,260 3,930 0,020 0,335

C#*D#*E#*F#59 Volta alta façana Sud 4,170 3,890 0,020 0,324

61 P1

C#*D#*E#*F#62 Cel ras guix 70,000 0,020 1,400

64 PS

C#*D#*E#*F#65 Taulell auxiliar 2,900 0,100 0,290

67 P1

C#*D#*E#*F#68 Taulell cuina 2,350 0,100 0,235

C#*D#*E#*F#69 1,970 0,100 0,197

70 PB

C#*D#*E#*F#71 Esglaó accés habitatge 1,000 0,100 0,100

73 P1-PC

C#*D#*E#*F#74 Esglaó bany 3,000 0,100 0,300

76 PS

EUR
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C#*D#*E#*F#77 Rescrescut paviment soterrani 34,760 0,500 17,380

C#*D#*E#*F#78 7,140 0,500 3,570

C#*D#*E#*F#79 Rasa per recollida d'aigues 3,130 0,350 0,500 0,548

81 PB

C#*D#*E#*F#82 Varis vinils paviment 50,000 0,010 0,500

84 PS

C#*D#*E#*F#85 Recrescut corral de porcs 9,550 0,050 0,478

C#*D#*E#*F#86 Recrescut canonada antiga aigua 4,580 0,050 0,229

C#*D#*E#*F#87 Jardí jardinera 3,810 0,050 0,191

C#*D#*E#*F#88 15,500 0,050 0,775

% PERPARCIAL(G1:G89,
C90)

90 Increment volum 50,000 42,619

TOTAL AMIDAMENT 127,857

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4 K2RA6890

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

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Biguetes balcó fusta 8,000 1,100 0,150 0,150 0,198

C#*D#*E#*F#3 Tornapuntes balcó fusta 8,000 1,500 0,100 0,100 0,120

5 PC

C#*D#*E#*F#6 Substitució cavall bigues coberta 0,250 0,250 4,250 0,266

8 PB

C#*D#*E#*F#9 Desmuntatges bigues fusta 1,960 1,000 0,200 0,200 0,078

C#*D#*E#*F#10 2,530 4,000 0,150 0,150 0,228

C#*D#*E#*F#11 2,600 2,000 0,150 0,150 0,117

C#*D#*E#*F#12 3,600 2,000 0,150 0,150 0,162

14 PC

C#*D#*E#*F#15 Coberta llates 98,600 0,100 0,100 0,986

17 PB

C#*D#*E#*F#18 Cobert balcó llates 1,760 1,000 0,100 0,176

% PERPARCIAL(G1:G19,
C20)

20 Increment Volum 50,000 1,166

TOTAL AMIDAMENT 3,497

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5 K2RA72F1

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

1 PC

C#*D#*E#*F#2 Coberta 98,600 0,100 9,860

4 PB

C#*D#*E#*F#5 Cobert comuna balcó 1,760 0,100 0,176

7 PC

EUR
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C#*D#*E#*F#8 Gelosia façana riu 3,060 0,680 0,150 0,312

C#*D#*E#*F#9 3,150 0,680 0,150 0,321

11 P1

C#*D#*E#*F#12 Muret balcó 1,100 1,250 0,150 0,206

14 PS

C#*D#*E#*F#15 Paret recrescut 5,600 2,840 0,150 2,386

17 PC

C#*D#*E#*F#18 Paret de tancament 2,920 2,700 0,150 1,183

C#*D#*E#*F#19 3,510 2,100 0,150 1,106

C#*D#*E#*F#20 2,910 2,700 0,150 1,179

22 PB

C#*D#*E#*F#23 Envans e=5mm 0,600 2,510 0,050 0,075

C#*D#*E#*F#24 0,900 2,510 0,050 0,113

26 P1

C#*D#*E#*F#27 Envans e=5mm 0,280 2,770 0,050 0,039

C#*D#*E#*F#28 0,280 2,770 0,050 0,039

C#*D#*E#*F#29 0,350 0,277 0,050 0,005

C#*D#*E#*F#30 0,900 2,770 0,050 0,125

C#*D#*E#*F#31 0,900 2,770 0,050 0,125

C#*D#*E#*F#32 2,210 2,770 0,050 0,306

C#*D#*E#*F#33 2,240 2,770 0,050 0,310

C#*D#*E#*F#34 2,780 2,770 0,050 0,385

C#*D#*E#*F#35 3,000 2,770 0,050 0,416

C#*D#*E#*F#36 3,020 2,770 0,050 0,418

C#*D#*E#*F#37 3,050 2,770 0,050 0,422

C#*D#*E#*F#38 3,390 2,770 0,050 0,470

C#*D#*E#*F#39 3,480 0,300 0,050 0,052

C#*D#*E#*F#40 3,570 2,770 0,050 0,494

C#*D#*E#*F#41 3,780 2,770 0,050 0,524

C#*D#*E#*F#42 6,550 2,770 0,050 0,907

44 PB

C#*D#*E#*F#45 Envans e=10mm 1,960 2,510 0,100 0,492

C#*D#*E#*F#46 2,400 2,510 0,100 0,602

C#*D#*E#*F#47 2,710 2,510 0,100 0,680

C#*D#*E#*F#48 2,810 2,510 0,100 0,705

C#*D#*E#*F#49 2,900 2,510 0,100 0,728

C#*D#*E#*F#50 2,930 2,510 0,100 0,735

C#*D#*E#*F#51 3,580 2,510 0,100 0,899

C#*D#*E#*F#52 4,350 2,510 0,100 1,092

C#*D#*E#*F#53 4,390 2,510 0,100 1,102

C#*D#*E#*F#55 Envans balcó e=10mm 1,600 1,850 0,100 0,296

C#*D#*E#*F#56 1,100 1,850 0,100 0,204

58 P1

C#*D#*E#*F#59 Mur façana riu e=30mm 6,750 2,920 0,300 5,913

EUR
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61 PB

C#*D#*E#*F#62 Bany 8,700 1,700 0,020 0,296

64 P1

C#*D#*E#*F#65 Bany 10,000 1,700 0,020 0,340

C#*D#*E#*F#66 Cuina 5,650 1,700 0,020 0,192

68 PS

C#*D#*E#*F#69 Paviment ceràmic manual 4,170 0,015 0,063

71 PB

C#*D#*E#*F#72 Rajola bany 3,910 0,015 0,059

74 P1

C#*D#*E#*F#75 Varies rajoles 83,580 0,015 1,254

C#*D#*E#*F#76 Paviment ceràmic manual 83,580 0,015 1,254

78 PC

C#*D#*E#*F#79 Paviment ceràmic manual 85,890 0,015 1,288

81 P1

C#*D#*E#*F#82 Xemeneia 0,400 0,200 3,020 0,150 0,036

84 PC

C#*D#*E#*F#85 Xemeneia 0,400 0,200 5,440 0,150 0,065

% PERPARCIAL(G1:G86,
C87)

87 Increment Volum 50,000 20,125

TOTAL AMIDAMENT 60,374

m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos 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)

6 K2RA9SB0

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Esbrossada de plantes jardí 128,130 0,100 12,813

% PERPARCIAL(G1:G3,C
4)

4 Increment Volum 50,000 6,407

TOTAL AMIDAMENT 19,220

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7 K2RA7LP0

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

1 PS

C#*D#*E#*F#2 Parterre Sud 26,620 0,600 15,972

C#*D#*E#*F#3 Parterre Nord 16,100 0,600 9,660

% PERPARCIAL(G1:G4,C
5)

5 Esponjament 30,000 7,690

TOTAL AMIDAMENT 33,322

EUR



Quadre de preus I

Pas des del nucli del poble fins a la riba del riu a través de la casa n39 del Carrer Santa Cristina

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 30/01/18

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €36,57u41642611 Cala d'inspecció en sostre de 60x60 cm amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre

contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats
P- 1

(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €163,16u41697741 Cala d'inspecció en paviment i solera de formigó de 100x70 cm amb mitjans manuals i martell
pneumàtic, inclou reposició dels elements enderrocats

P- 2

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €54,72m4442B555 Cèrcol per a recolzament de sostre en paret, format per perfil d'acer per a estructures laminats en
calent S275JR amb una quantia de 13,4 kg, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat amb
fixació mecànica mitjançant tac mecànic metàl·lic i cargol, volandera i femella d'acer inoxidable

P- 3

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €1.445,35u44M141YY Estintolament de paret d'obra ceràmica de 45 cm de gruix, amb dos perfil d'acer per a estructures
S275JR laminats en calent, amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a
pas de 2,35 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó estructural
HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de
càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 4

(MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €1.236,54u44M141ZZ Estintolament de paret d'obra ceràmica de 30 cm de gruix, amb dos perfil d'acer per a estructures
S275JR laminats en calent, amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a
pas de 2,95 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó estructural
HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de
càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 5

(MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €2.612,53u44M142XX Estintolament de paret de maçoneria de 62 cm de gruix, amb una biga de formigó, per a pas de
2,75 m d'amplària, amb formigó estructural HA-25/B/20/IIa, abocat amb cubilot, i connectors amb
la volta barres corrugades d'acer inoxidable de 12 mm de diàmetre, 16 unitats/m2, enderroc amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. no inclou elements de
fonamentació

P- 6

(DOS MIL SIS-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €68,60m244SGU001 Reforç de volta amb capa de formigó de 10 cm de gruix, armada amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de d, i una quantia de 0,11 m3/m2 de formigó
estructural HA-25/P/10/I, abocat amb cubilot, i connectors amb la volta barres corrugades d'acer
inoxidable de 12 mm de diàmetre, 16 unitats/m2

P- 7

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €41,60m2481R1625 Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de
revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor,
a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a
l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans

P- 8

(QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €2,37kgE442512C Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols

P- 9

(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €1,57kgE443511D 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, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

P- 10

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €1,64kgE443512D Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

P- 11

(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)



Pas des del nucli del poble fins a la riba del riu a través de la casa n39 del Carrer Santa Cristina

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 30/01/18

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €5,31uE4ZW1150 Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10 mm, amb cargol, volandera i femella per a

fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó
P- 12

(CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €12,12uE4ZW1750 Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella per a
fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó

P- 13

(DOTZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €8,07m2E7C73A00 Aïllament amb làmina etilè propilè diè (EPDM) de pes 3,5 kg/m2 i 1,8 mm de gruix, col·locada amb
fixacions mecàniques

P- 14

(VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €66,04m2E9S2MQ3B Paviment de planxa amb relleu d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, col·locat soldatP- 15
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €48,41mE9V84C75 Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de
desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 16

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €186,68mEB122FAX Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), travesser
superior de L 30-4, muntants de T 40-7 cada 120 cm i deployé d'acer i 4 mm de gruix, de 100 cm
d'alçària, soldada a perfil metàl·lic

P- 17

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €186,68mEB122FAY Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), travesser
superior de L 30-4, muntants de T 40-7 cada 120 cm i deployé d'acer i 4 mm de gruix, de 100 cm
d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

P- 18

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €72,84uEHPL91W7 Projector d'alumini suspès verticalment, amb leds, de 16 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, muntat superficialment

P- 19

(SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €119,50uEHPLA1W7 Projector d'alumini superficial, amb leds, de 16 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, muntat superficialment

P- 20

(CENT DINOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €24,55m3F931201F Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PMP- 21
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €422,33uFQ123L0X Banc de ceràmicat, de llargària 2 m, amb suports de ceràmica, amb respatller, ancorat amb daus
de formigó

P- 22

(QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €39,52m3FR3P2212 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals

P- 23

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €91,63m3FR3PA542 Grava de riu de 30 a 50 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals

P- 24

(NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €3,09uFR49T231 Subministrament d'Argyranthemum frutescens en contenidor de 3 lP- 25
(TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €6,62m2K1213251 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

P- 26

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

Pas des del nucli del poble fins a la riba del riu a través de la casa n39 del Carrer Santa Cristina

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 30/01/18

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,09m2K1215250 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i

alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

P- 27

(ZERO EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €49,04uK12GF000 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''

P- 28

(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €245,22uK12GG000 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

P- 29

(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €73,57uK12GK000 Anul·lació d'instal·lació interior de gas, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a
subministrament de DN 100 mm, com a màxim

P- 30

(SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €15,81m2K15141J1 Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i
claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs

P- 31

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €5,16m2K151A1K1 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80
mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

P- 32

(CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €1,33m2K1RA16A7 Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans manuals, per a una alçària de
brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

P- 33

(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €168,41m3K2148181 Enderroc de pilar de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 34

(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €158,50m3K2148211 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 35

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €126,31m3K2148251 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 36

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €14,18mK21483C1 Enderroc de biga o bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 37

(CATORZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €11,00mK21484A1 Enderroc de bigueta de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

P- 38

(ONZE EUROS)

 €9,63m2K2148E0X Enderroc d'entrebigat de 70 cm d'intereix com a màxim, a mà i amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

P- 39

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €54,64m2K2148F82 Enderroc de llosana volada de pedra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 40

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)



Pas des del nucli del poble fins a la riba del riu a través de la casa n39 del Carrer Santa Cristina

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4Data: 30/01/18

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €10,48m2K2148K24 Enderroc de volta d'escala de ceràmica, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre

camió o contenidor
P- 41

(DEU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €30,41mK214D5C1 Desmuntatge de biga de fusta, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de fixacions, aplec de
material i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 42

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €11,29m2K2153501 Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidorP- 43
(ONZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €2,54m2K2153EE1 Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 44

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €5,75m2K2161511 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 45

(CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €6,93m2K2163511 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 46

(SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €13,07m2K2164771 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

P- 47

(TRETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €7,33m2K2165511 Enderroc de gelosia de ceràmica fins a 15 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

P- 48

(SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €11,89m2K2182231 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P- 49

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €4,16m2K2182F01 Repicat d'arrebossat o enguixat en volta, per l'aplicació de posteriors capes de revestiment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 50

(QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €9,11m2K2183501 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P- 51

(NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €3,96mK2183B41 Arrencada de brancal de pedra artificial, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 52

(TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €6,34m2K218A210 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidorP- 53
(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €5,94m2K2194421 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 54

(CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €4,95m2K2194B21 Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 55

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €11,89m2K2195D24 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 56

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

Pas des del nucli del poble fins a la riba del riu a través de la casa n39 del Carrer Santa Cristina

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 5Data: 30/01/18

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €39,63m2K2195D2X Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 50 cm de gruix, amb mitjans

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
P- 57

(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €4,81mK2199511 Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidorP- 58
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €38,31m2K219D4B1 Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica fet per restaurador, amb mitjans manuals,
numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, amb grau de dificultat baix

P- 59

(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €19,81uK21A1011 Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

P- 60

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €19,81uK21A2011 Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

P- 61

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €9,91uK21A3011 Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

P- 62

(NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €1,98mK21B2011 Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidorP- 63
(UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €6,56m2K21B3011 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidorP- 64
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €6,14m2K21BU001 Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor

P- 65

(SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €2,77mK21D1011 Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 66

(DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €94,31m3K21D3511 Enderroc de xemeneia obra ceràmica amb revestiment inclòs, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 67

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €18,23uK21E3011 Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidorP- 68
(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €4,56mK21EA011 Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 69

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €6,83uK21GZ010 Arrencada de caixa general de protecció muntada superficialment, qualsevol esquema UNESA, de
630 A d'intensitat nominal com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P- 70

(SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €4,21uK21GZ014 Arrencada de comptador elèctric muntat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

P- 71

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €2,73uK21H1121 Arrencada de llumenera interior encastada, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

P- 72

(DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
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 €14,01uK21JB111 Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de

subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 73

(CATORZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €13,02uK21JC111 Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 74

(TRETZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €15,47uK21JD111 Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 75

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €22,59uK21JE111 Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 76

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €28,48uK21JF111 Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 77

(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €12,78uK21JG111 Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 78

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €12,78uK21JH111 Arrencada de safareig, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 79

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €22,78uK21JJ01A Desmuntatge d'escalfador instantani a gas de potència <= 24 kW, accessoris i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

P- 80

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €4,56mK21K2011 Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de gas superficial, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 81

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €85,05uK21QU200 Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes, com a màxim i a una alçària
de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva
reutilització, sense incloure embalatges

P- 82

(VUITANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €3,14m3K2213222 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

P- 83

(TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €22,61m3K2R300E0 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

P- 84

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €22,61m3K2R540E0 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

P- 85

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €7,60m3K2RA6890 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat
0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 86

(SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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 €10,40m3K2RA72F1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de

la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 87

(DEU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €21,00m3K2RA73G1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 88

(VINT-I-UN EUROS)

 €3,15m3K2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 89

(TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €22,50m3K2RA9SB0 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos 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)

P- 90

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €77,33m3K31522H1 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 91

(SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €1.247,65m3K43RA14E Substitució d'element (parell, tirant, monjo o tornapuntes) d'encavallada amb peça per a
estructures de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de 7x14 a 10 a 34x18 cm de secció i llargària fins a
4 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1
(UNE-EN 351-1), col·locada amb fixacions mecàniques

P- 92

(MIL DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €9,33mK43RC50B Tractament curatiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix, amb protector químic
insecticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat mitjançant injecció i polvorització en caps i tota la
longitud de l'element

P- 93

(NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €11,86mK43RC60B Tractament curatiu per a jàsseres de fusta de 20 a 30 cm de gruix, amb protector químic
insecticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat mitjançant injecció i polvorització en caps i tota la
longitud de l'element

P- 94

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €7,04mK43RP50C Tractament preventiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix, amb protector químic
insecticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat mitjançant injecció en caps i polvorització en tota la
longitud de l'element

P- 95

(SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €9,77mK43RP60C Tractament preventiu per a jàsseres de fusta de 20 a 30 cm de gruix, amb protector químic
insecticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat mitjançant injecció en caps i polvorització en tota la
longitud de l'element

P- 96

(NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €1,22uK43Z1100 Connector amb vis cargolat sobre biga de fustaP- 97
(UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €2,37kgK442511D Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta,
en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat,
col·locat a l'obra amb cargols

P- 98

(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €2,37kgK442512C Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols

P- 99

(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
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 €102,35m3K45318H4 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20

mm, abocat amb pala
P- 100

(CENT DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €18,18m2K4C91310 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 3 m, amb puntal metàl·lic i
tauló

P- 101

(DIVUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €20,46m2K4C91510 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i
tauló

P- 102

(VINT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €27,61m2K4D3D503 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una
alçària <= 3 m

P- 103

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €13,00m2K5Z15A2B Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

P- 104

(TRETZE EUROS)

 €32,33m2K635D125 Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total
de 50 mm, amb la cara exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes
(ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes,
col·locat en posició horitzontal

P- 105

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €30,05m2K635E125 Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total
de 50 mm, amb la cara exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes
(ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes,
col·locat en posició vertical

P- 106

(TRENTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €665,10uK6A14KRX Porta d'una fulla batent de 2,3x2,3 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de
tub de 60x60x2 mm i xapa d'acer galvanitzat de 230x230 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de
tub de 100x100x3 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm de gruix, passador amb topall antiobertura, pany
de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada.

P- 107

(SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €5,57mK6AA211X Tanca, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5
mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el
desmuntatge inclòs

P- 108

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €8,34mK6ZA1101 Perfils conformats d'acer galvanitzat tipus omega de 50x2 mm, col·locats amb fixacions
mecàniques

P- 109

(VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €10,53m2K877151F Rejuntat de junts de parament vertical de paredat , amb morter de calç 1:4 amb colorant, amb
prèvi buidat i neteja del material dels junts

P- 110

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €14,73m2K8771B1H Rejuntat de junts de parament vertical d'obra de fàbrica de maó ,deixant els junts reenfonsats, amb
morter mixt 1:0,5:4, amb prèvi buidat i neteja del material dels junts

P- 111

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €6,00m2K8785721 Raspallat manual de restes de pintat en parament verticalP- 112
(SIS EUROS)

 €8,28m2K878C1A6 Neteja de parament vertical de pedra amb raig de sorra de sílice dessecada a baixa pressióP- 113
(VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €10,18m2K878C1B6 Neteja de parament corb (voltes) de pedra amb raig de sorra de sílice dessecada a baixa pressióP- 114
(DEU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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 €31,50m2K89BCDJ0 Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana d'acer amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de

partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat
P- 115

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €33,82m2K89BDDJX Fregat d'òxid, neteja i repintat de placa royal, amb pintura de partícules metàl·liques, dues capes
d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat.

P- 116

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €17,53m2K9D11JEX Paviment de rajola ceràmica comuna (tova) reutilitzat, de forma rectangular, de 28x14x1,4 cm, de
color vermell, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

P- 117

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €25,54mKB121JAX Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter.

P- 118

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €50,50mKD14CB31 Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120 mm i de
0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

P- 119

(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €10,13mKD5A1600 Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mmP- 120
(DEU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €6,93m2KD5L53L1 Làmina drenant nodular de poliestirè, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves
cares, amb nòduls de 6 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de
380 kN/m2, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal

P- 121

(SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €117,62uKQBA2120 Protecció d'arbres, de 50 cm de diàmetre i 400 cm d'alçària, d'acer pintat amb dues peces de
platines verticals de 20x3 mm i cèrcols soldats de la mateixa platina, amb vuit cargols

P- 122

(CENT DISSET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €3,55uKR4BKB34 Subministrament de Clematis vitalba d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 lP- 123
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €2,66uKR4EE251 Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor de 3 lP- 124
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €2,66uKR4H3441 Subministrament de Rosmarinus officinalis en contenidor de 3 lP- 125
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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u41642611 Cala d'inspecció en sostre de 60x60 cm amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats

P- 1  €36,57

Altres conceptes 36,57 €

u41697741 Cala d'inspecció en paviment i solera de formigó de 100x70 cm amb mitjans
manuals i martell pneumàtic, inclou reposició dels elements enderrocats

P- 2  €163,16

Altres conceptes 163,16 €

m4442B555 Cèrcol per a recolzament de sostre en paret, format per perfil d'acer per a
estructures laminats en calent S275JR amb una quantia de 13,4 kg, amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat amb fixació mecànica mitjançant tac
mecànic metàl·lic i cargol, volandera i femella d'acer inoxidable

P- 3  €54,72

Altres conceptes 54,72 €

u44M141YY Estintolament de paret d'obra ceràmica de 45 cm de gruix, amb dos perfil
d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia de 151
kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 2,35 m d'amplària,
col·locat sobre daus de recolzament de formigó estructural HA-25/B/10/I,
apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN
de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 4  €1.445,35

Altres conceptes 1.445,35 €

u44M141ZZ Estintolament de paret d'obra ceràmica de 30 cm de gruix, amb dos perfil
d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia de 151
kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 2,95 m d'amplària,
col·locat sobre daus de recolzament de formigó estructural HA-25/B/10/I,
apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN
de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 5  €1.236,54

Altres conceptes 1.236,54 €

u44M142XX Estintolament de paret de maçoneria de 62 cm de gruix, amb una biga de
formigó, per a pas de 2,75 m d'amplària, amb formigó estructural
HA-25/B/20/IIa, abocat amb cubilot, i connectors amb la volta barres
corrugades d'acer inoxidable de 12 mm de diàmetre, 16 unitats/m2, enderroc
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. no
inclou elements de fonamentació

P- 6  €2.612,53

Altres conceptes 2.612,53 €

m244SGU001 Reforç de volta amb capa de formigó de 10 cm de gruix, armada amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de d, i
una quantia de 0,11 m3/m2 de formigó estructural HA-25/P/10/I, abocat amb
cubilot, i connectors amb la volta barres corrugades d'acer inoxidable de 12
mm de diàmetre, 16 unitats/m2

P- 7  €68,60

Altres conceptes 68,60 €

m2481R1625 Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb
arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a
bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb
acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans

P- 8  €41,60

Altres conceptes 41,60 €

kgE442512C Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb
cargols

P- 9  €2,37

B44Z5026 Acer S275JR 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 cargols i galvanitzat

 €1,82000
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Altres conceptes 0,55 €

kgE443511D 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,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura i cargols

P- 10  €1,57

B44Z5015 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €1,01000

Altres conceptes 0,56 €

kgE443512D Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular
i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols

P- 11  €1,64

B44Z5025 Acer S275JR 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 cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

 €1,08000

Altres conceptes 0,56 €

uE4ZW1150 Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10 mm, amb cargol,
volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó

P- 12  €5,31

B0A62F90 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella  €0,96000
Altres conceptes 4,35 €

uE4ZW1750 Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 16 mm, amb cargol,
volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó

P- 13  €12,12

B0A62M90 Tac d'acer de d 16 mm, amb cargol, volandera i femella  €5,59000
Altres conceptes 6,53 €

m2E7C73A00 Aïllament amb làmina etilè propilè diè (EPDM) de pes 3,5 kg/m2 i 1,8 mm de
gruix, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 14  €8,07

B7C73A00 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) per a aïllaments de 3,5 kg/m2 de pes i 1,8
mm de gruix

 €4,29510
B7CZ2P00 Tac de PVC per a fixar materials aïllants, de 70 mm de llargària  €1,08000

Altres conceptes 2,69 €

m2E9S2MQ3B Paviment de planxa amb relleu d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, col·locat
soldat

P- 15  €66,04

B0CHLQ0B Planxa amb relleu d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix  €43,36300
Altres conceptes 22,68 €

mE9V84C75 Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix, amb 4
plecs i 600 mm de desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra amb
soldadura

P- 16  €48,41

B9VD0C75 Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix, amb 4
plecs i 600 mm de desenvolupament com a màxim

 €32,93000
Altres conceptes 15,48 €

mEB122FAX Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer inoxidable 1.4401 (AISI
316), travesser superior de L 30-4, muntants de T 40-7 cada 120 cm i
deployé d'acer i 4 mm de gruix, de 100 cm d'alçària, soldada a perfil metàl·lic

P- 17  €186,68

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

 €0,29571
BB127WAG Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer inoxidable 1.4401 (AISI

316), travesser inferior i superior de L 40x20, muntants de T 70-8 cada 125
cm i plafó de malla d'acer de 50x50 mm i 4 mm de gruix, de 100 cm d'alçària

 €161,18000

Altres conceptes 25,20 €
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mEB122FAY Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer inoxidable 1.4401 (AISI
316), travesser superior de L 30-4, muntants de T 40-7 cada 120 cm i
deployé d'acer i 4 mm de gruix, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb
morter

P- 18  €186,68

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

 €0,29571
BB127WAG Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer inoxidable 1.4401 (AISI

316), travesser inferior i superior de L 40x20, muntants de T 70-8 cada 125
cm i plafó de malla d'acer de 50x50 mm i 4 mm de gruix, de 100 cm d'alçària

 €161,18000

Altres conceptes 25,20 €

uEHPL91W7 Projector d'alumini suspès verticalment, amb leds, de 16 W de potència de la
llumenera, amb font d'alimentació, muntat superficialment

P- 19  €72,84

BHPL91W7 Projector d'alumini suspès verticalment, amb leds, de 16 W de potència de la
llumenera, amb font d'alimentació, per a col·locar superficialment

 €59,17000
Altres conceptes 13,67 €

uEHPLA1W7 Projector d'alumini superficial, amb leds, de 16 W de potència de la
llumenera, amb font d'alimentació, muntat superficialment

P- 20  €119,50

BHPLA1W7 Projector d'alumini superficial, amb leds, de 16 W de potència de la
llumenera, amb font d'alimentació, per a col·locar superficialment

 €105,83000
Altres conceptes 13,67 €

m3F931201F Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PMP- 21  €24,55
B0111000 Aigua  €0,08350
B0372000 Tot-u artificial  €18,34250

Altres conceptes 6,12 €

uFQ123L0X Banc de ceràmicat, de llargària 2 m, amb suports de ceràmica, amb
respatller, ancorat amb daus de formigó

P- 22  €422,33

B0F16252 Maó massís d'elaboració mecànica R-10, de 290x140x50 mm, cares vistes,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

 €42,90000
B0H13000 Quadró de fusta de roure  €226,05480

Altres conceptes 153,38 €

m3FR3P2212 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica
menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

P- 23  €39,52

BR3P2210 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica
menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

 €30,16860
Altres conceptes 9,35 €

m3FR3PA542 Grava de riu de 30 a 50 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

P- 24  €91,63

BR3P5400 Grava de riu, de 30 a 50 mm  €82,28550
Altres conceptes 9,34 €

uFR49T231 Subministrament d'Argyranthemum frutescens en contenidor de 3 lP- 25  €3,09
BR49T231 Argyranthemum frutescens en contenidor de 3 l  €3,09000

Altres conceptes 0,00 €

m2K1213251 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport
amb un recorregut total màxim de 20 km

P- 26  €6,62

Altres conceptes 6,62 €
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m2K1215250 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments
de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

P- 27  €0,09

B0Y15250 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments
de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

 €0,09000

Altres conceptes 0,00 €

uK12GF000 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''

P- 28  €49,04

Altres conceptes 49,04 €

uK12GG000 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

P- 29  €245,22

Altres conceptes 245,22 €

uK12GK000 Anul·lació d'instal·lació interior de gas, a la sortida del comptador o de
l'escomesa, per a subministrament de DN 100 mm, com a màxim

P- 30  €73,57

Altres conceptes 73,57 €

m2K15141J1 Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb
fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs

P- 31  €15,81

B0A30B00 Claus d'impacte d'acer  €0,36520
B0DZ4000 Fleix  €0,02300
B1511215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de

D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

 €0,18000

Altres conceptes 15,24 €

m2K151A1K1 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb
fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

P- 32  €5,16

B0A62F90 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella  €0,57600
B0DZ4000 Fleix  €0,04600
B1511215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de

D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

 €0,18000

Altres conceptes 4,36 €

m2K1RA16A7 Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans manuals,
per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

P- 33  €1,33

Altres conceptes 1,33 €

m3K2148181 Enderroc de pilar de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 34  €168,41

Altres conceptes 168,41 €

m3K2148211 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

P- 35  €158,50
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Altres conceptes 158,50 €

m3K2148251 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

P- 36  €126,31

Altres conceptes 126,31 €

mK21483C1 Enderroc de biga o bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

P- 37  €14,18

Altres conceptes 14,18 €

mK21484A1 Enderroc de bigueta de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

P- 38  €11,00

Altres conceptes 11,00 €

m2K2148E0X Enderroc d'entrebigat de 70 cm d'intereix com a màxim, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 39  €9,63

Altres conceptes 9,63 €

m2K2148F82 Enderroc de llosana volada de pedra, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

P- 40  €54,64

Altres conceptes 54,64 €

m2K2148K24 Enderroc de volta d'escala de ceràmica, a mà i amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 41  €10,48

Altres conceptes 10,48 €

mK214D5C1 Desmuntatge de biga de fusta, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de
fixacions, aplec de material i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 42  €30,41

Altres conceptes 30,41 €

m2K2153501 Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P- 43  €11,29

Altres conceptes 11,29 €

m2K2153EE1 Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 44  €2,54

Altres conceptes 2,54 €

m2K2161511 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 45  €5,75

Altres conceptes 5,75 €

m2K2163511 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 46  €6,93

Altres conceptes 6,93 €

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

P- 47  €13,07

Altres conceptes 13,07 €

m2K2165511 Enderroc de gelosia de ceràmica fins a 15 cm de gruix, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 48  €7,33

Altres conceptes 7,33 €

m2K2182231 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 49  €11,89
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Altres conceptes 11,89 €

m2K2182F01 Repicat d'arrebossat o enguixat en volta, per l'aplicació de posteriors capes
de revestiment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

P- 50  €4,16

Altres conceptes 4,16 €

m2K2183501 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 51  €9,11

Altres conceptes 9,11 €

mK2183B41 Arrencada de brancal de pedra artificial, de fins a 30 cm d'amplària, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 52  €3,96

Altres conceptes 3,96 €

m2K218A210 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

P- 53  €6,34

Altres conceptes 6,34 €

m2K2194421 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

P- 54  €5,94

Altres conceptes 5,94 €

m2K2194B21 Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

P- 55  €4,95

Altres conceptes 4,95 €

m2K2195D24 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de
gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 56  €11,89

Altres conceptes 11,89 €

m2K2195D2X Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 50 cm de
gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 57  €39,63

Altres conceptes 39,63 €

mK2199511 Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P- 58  €4,81

Altres conceptes 4,81 €

m2K219D4B1 Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica fet per restaurador, amb
mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de
dificultat baix

P- 59  €38,31

Altres conceptes 38,31 €

uK21A1011 Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

P- 60  €19,81

Altres conceptes 19,81 €

uK21A2011 Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

P- 61  €19,81

Altres conceptes 19,81 €

uK21A3011 Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

P- 62  €9,91
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Altres conceptes 9,91 €

mK21B2011 Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

P- 63  €1,98

Altres conceptes 1,98 €

m2K21B3011 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

P- 64  €6,56

Altres conceptes 6,56 €

m2K21BU001 Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de material
per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor

P- 65  €6,14

Altres conceptes 6,14 €

mK21D1011 Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 66  €2,77

Altres conceptes 2,77 €

m3K21D3511 Enderroc de xemeneia obra ceràmica amb revestiment inclòs, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 67  €94,31

Altres conceptes 94,31 €

uK21E3011 Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

P- 68  €18,23

Altres conceptes 18,23 €

mK21EA011 Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 69  €4,56

Altres conceptes 4,56 €

uK21GZ010 Arrencada de caixa general de protecció muntada superficialment, qualsevol
esquema UNESA, de 630 A d'intensitat nominal com a màxim, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 70  €6,83

Altres conceptes 6,83 €

uK21GZ014 Arrencada de comptador elèctric muntat superficialment, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 71  €4,21

Altres conceptes 4,21 €

uK21H1121 Arrencada de llumenera interior encastada, a una alçària <= 3 m, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 72  €2,73

Altres conceptes 2,73 €

uK21JB111 Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 73  €14,01

Altres conceptes 14,01 €

uK21JC111 Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 74  €13,02

Altres conceptes 13,02 €

uK21JD111 Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 75  €15,47

Altres conceptes 15,47 €
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uK21JE111 Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 76  €22,59

Altres conceptes 22,59 €

uK21JF111 Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes
de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

P- 77  €28,48

Altres conceptes 28,48 €

uK21JG111 Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 78  €12,78

Altres conceptes 12,78 €

uK21JH111 Arrencada de safareig, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 79  €12,78

Altres conceptes 12,78 €

uK21JJ01A Desmuntatge d'escalfador instantani a gas de potència <= 24 kW, accessoris
i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans
manuals i aplec per a posterior aprofitament

P- 80  €22,78

Altres conceptes 22,78 €

mK21K2011 Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de gas superficial, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 81  €4,56

Altres conceptes 4,56 €

uK21QU200 Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes, com a
màxim i a una alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics
i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges

P- 82  €85,05

Altres conceptes 85,05 €

m3K2213222 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 83  €3,14

Altres conceptes 3,14 €

m3K2R300E0 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

P- 84  €22,61

Altres conceptes 22,61 €

m3K2R540E0 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

P- 85  €22,61

Altres conceptes 22,61 €

m3K2RA6890 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos
amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 86  €7,60

B2RA6890 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos
amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €7,60000

Altres conceptes 0,00 €

m3K2RA72F1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 87  €10,40
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B2RA72F1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició

controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €10,40000

Altres conceptes 0,00 €

m3K2RA73G1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 88  €21,00

B2RA73G1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

 €21,00000

Altres conceptes 0,00 €

m3K2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 89  €3,15

B2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €3,15000

Altres conceptes 0,00 €

m3K2RA9SB0 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no
perillosos 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)

P- 90  €22,50

B2RA9SB0 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no
perillosos 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)

 €22,50000

Altres conceptes 0,00 €

m3K31522H1 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 91  €77,33

B065960B Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

 €72,38000
Altres conceptes 4,95 €

m3K43RA14E Substitució d'element (parell, tirant, monjo o tornapuntes) d'encavallada amb
peça per a estructures de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de 7x14 a 10 a
34x18 cm de secció i llargària fins a 4 m, treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1),
col·locada amb fixacions mecàniques

P- 92  €1.247,65

B0A31000 Clau acer  €13,60000
B43ZA140 Peça per a estructures de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de 7x14 a 10 a

34x18 cm de secció i llargària fins a 4 m, treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1)

 €357,40000

Altres conceptes 876,65 €

mK43RC50B Tractament curatiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix, amb
protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat mitjançant
injecció i polvorització en caps i tota la longitud de l'element

P- 93  €9,33

B8ZA3000 Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)  €1,93200
Altres conceptes 7,40 €

mK43RC60B Tractament curatiu per a jàsseres de fusta de 20 a 30 cm de gruix, amb
protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat mitjançant
injecció i polvorització en caps i tota la longitud de l'element

P- 94  €11,86

B8ZA3000 Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)  €2,27700
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Altres conceptes 9,58 €

mK43RP50C Tractament preventiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix, amb
protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat mitjançant
injecció en caps i polvorització en tota la longitud de l'element

P- 95  €7,04

B8ZA3000 Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)  €1,38000
Altres conceptes 5,66 €

mK43RP60C Tractament preventiu per a jàsseres de fusta de 20 a 30 cm de gruix, amb
protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat mitjançant
injecció en caps i polvorització en tota la longitud de l'element

P- 96  €9,77

B8ZA3000 Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)  €1,93200
Altres conceptes 7,84 €

uK43Z1100 Connector amb vis cargolat sobre biga de fustaP- 97  €1,22
B0A41000 Visos per a fusta o tacs de PVC  €0,03300

Altres conceptes 1,19 €

kgK442511D Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats
per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols

P- 98  €2,37

B44Z50A6 Acer S275JR 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 cargols i galvanitzat

 €1,82000

Altres conceptes 0,55 €

kgK442512C Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb
cargols

P- 99  €2,37

B44Z5026 Acer S275JR 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 cargols i galvanitzat

 €1,82000

Altres conceptes 0,55 €

m3K45318H4 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb pala

P- 100  €102,35

B065960B Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

 €65,80000
Altres conceptes 36,55 €

m2K4C91310 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 3 m, amb
puntal metàl·lic i tauló

P- 101  €18,18

B0A31000 Clau acer  €0,06093
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,47500
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,05622

Altres conceptes 17,59 €

m2K4C91510 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5 m, amb
puntal metàl·lic i tauló

P- 102  €20,46

B0A31000 Clau acer  €0,06093
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,47500
B0D629A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos  €0,13494

Altres conceptes 19,79 €

m2K4D3D503 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de
directriu recta, a una alçària <= 3 m

P- 103  €27,61

B0A14300 Filferro recuit de diàmetre 3 mm  €0,21200
B0A31000 Clau acer  €0,20414

Pas des del nucli del poble fins a la riba del riu a través de la casa n39 del Carrer Santa Cristina

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 11Data: 30/01/18

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,45562
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,65868
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,28297
B0D71120 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos  €2,95550
B0DZA000 Desencofrant  €0,22000

Altres conceptes 22,62 €

m2K5Z15A2B Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb
acabat remolinat

P- 104  €13,00

Altres conceptes 13,00 €

m2K635D125 Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de
poliuretà amb un gruix total de 50 mm, amb la cara exterior llisa color
estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat en
posició horitzontal

P- 105  €32,33

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera  €0,45000
B0C5F125 Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de

50 mm, amb la cara exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de
les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de
fixació oculta, per a façanes

 €20,48550

Altres conceptes 11,39 €

m2K635E125 Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de
poliuretà amb un gruix total de 50 mm, amb la cara exterior llisa color
estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat en
posició vertical

P- 106  €30,05

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera  €0,45000
B0C5F125 Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de

50 mm, amb la cara exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de
les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de
fixació oculta, per a façanes

 €20,48550

Altres conceptes 9,11 €

uK6A14KRX Porta d'una fulla batent de 2,3x2,3 m de llum de pas d'acer galvanitzat en
calent, amb bastidor de tub de 60x60x2 mm i xapa d'acer galvanitzat de
230x230 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 100x100x3 mm,
sòcol de planxa d'1,5 mm de gruix, passador amb topall antiobertura, pany de
cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada.

P- 107  €665,10

BADGU020 Porta de planxa perforada d'acer galvanitzat de dues fulles batents i
bastiment amb perfil laminat d'acer, per a un buit d´obra de 230x230 cm,
amb pany i passadors

 €557,44000

Altres conceptes 107,66 €

mK6AA211X Tanca, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de
90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

P- 108  €5,57

B6AA211A Tanca, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de
90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40
mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó

 €3,54970

B6AZAF0A Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20
usos

 €0,03600
Altres conceptes 1,98 €

mK6ZA1101 Perfils conformats d'acer galvanitzat tipus omega de 50x2 mm, col·locats amb
fixacions mecàniques

P- 109  €8,34

B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis  €0,24000
B44ZB052 Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils

conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat
 €3,54000
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Altres conceptes 4,56 €

m2K877151F Rejuntat de junts de parament vertical de paredat , amb morter de calç 1:4
amb colorant, amb prèvi buidat i neteja del material dels junts

P- 110  €10,53

Altres conceptes 10,53 €

m2K8771B1H Rejuntat de junts de parament vertical d'obra de fàbrica de maó ,deixant els
junts reenfonsats, amb morter mixt 1:0,5:4, amb prèvi buidat i neteja del
material dels junts

P- 111  €14,73

Altres conceptes 14,73 €

m2K8785721 Raspallat manual de restes de pintat en parament verticalP- 112  €6,00
Altres conceptes 6,00 €

m2K878C1A6 Neteja de parament vertical de pedra amb raig de sorra de sílice dessecada a
baixa pressió

P- 113  €8,28

B0111000 Aigua  €0,00334
B0314500 Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm  €0,67676

Altres conceptes 7,60 €

m2K878C1B6 Neteja de parament corb (voltes) de pedra amb raig de sorra de sílice
dessecada a baixa pressió

P- 114  €10,18

B0111000 Aigua  €0,00334
B0314500 Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm  €0,67676

Altres conceptes 9,50 €

m2K89BCDJ0 Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana d'acer amb barrots a 12 cm de
separació, amb pintura de partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació
antioxidant i dues capes d'acabat

P- 115  €31,50

B89ZM000 Pintura partícules metàl·liques  €4,82256
B8ZAA000 Imprimació antioxidant  €2,32764

Altres conceptes 24,35 €

m2K89BDDJX Fregat d'òxid, neteja i repintat de placa royal, amb pintura de partícules
metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat.

P- 116  €33,82

B89ZM000 Pintura partícules metàl·liques  €4,82256
B8ZAA000 Imprimació antioxidant  €2,32764

Altres conceptes 26,67 €

m2K9D11JEX Paviment de rajola ceràmica comuna (tova) reutilitzat, de forma rectangular,
de 28x14x1,4 cm, de color vermell, col·locada a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10

P- 117  €17,53

B0FG2JE3 Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de
28x14x1,4 cm, de color vermell

Altres conceptes 17,53 €

mKB121JAX Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària,
ancorada a l'obra amb morter.

P- 118  €25,54

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

 €0,33990
BB121JA0 Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior,

muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària
Altres conceptes 25,20 €

mKD14CB31 Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal plegada, de diàmetre
nominal 120 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

P- 119  €50,50
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BD14CB30 Tub de xapa de coure amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal

120 mm i de 0,6 mm de gruix
 €21,02800

BD1ZCB00 Brida de coure per a tub de coure de diàmetre nominal 120 mm  €0,95000
BDW48C30 Accessori per a baixant de tub de coure de DN 120 mm i 0,6 mm de gruix  €7,89690
BDY4EB30 Element de muntatge per a baixant de tub de planxa de coure de DN 120

mm i 0,6 mm de gruix
 €1,44000

Altres conceptes 19,19 €

mKD5A1600 Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mmP- 120  €10,13
BD5A2E00 Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 160 mm de diàmetre  €3,73800

Altres conceptes 6,39 €

m2KD5L53L1 Làmina drenant nodular de poliestirè, amb un geotèxtil de polipropilè adherit
en una de les seves cares, amb nòduls de 6 mm d'alçària aproximada i una
resistència a la compressió aproximada de 380 kN/m2, col·locada sense
adherir sobre parament horitzontal

P- 121  €6,93

BD5L53L0 Làmina drenant nodular de poliestirè, amb un geotèxtil de polipropilè adherit
en una de les seves cares, amb nòduls de 6 mm d'alçària aproximada i una
resistència a la compressió aproximada de 380 kN/m2

 €5,42300

Altres conceptes 1,51 €

uKQBA2120 Protecció d'arbres, de 50 cm de diàmetre i 400 cm d'alçària, d'acer pintat
amb dues peces de platines verticals de 20x3 mm i cèrcols soldats de la
mateixa platina, amb vuit cargols

P- 122  €117,62

BQBA0255 Protecció d'arbres, d'acer pintat de 44 cm de D i 170 cm d'alçària, format
amb dues peces de platines verticals de 20x3 mm amb cèrcols soldats de la
mateixa platina, amb vuit cargols

 €114,59000

Altres conceptes 3,03 €

uKR4BKB34 Subministrament de Clematis vitalba d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor
de 3 l

P- 123  €3,55

BR4BKB34 Clematis vitalba d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l  €3,55000
Altres conceptes 0,00 €

uKR4EE251 Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor de 3 lP- 124  €2,66
BR4EE251 Lavandula angustifolia en contenidor de 3 l  €2,66000

Altres conceptes 0,00 €

uKR4H3441 Subministrament de Rosmarinus officinalis en contenidor de 3 lP- 125  €2,66
BR4H3441 Rosmarinus officinalis en contenidor de 3 l  €2,66000

Altres conceptes 0,00 €
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OBRA PRESSUPOST  PAS CASA01
CAPÍTOL TREBALLS PREVIS D'IMPLANTACIÓ00
SUBCAPÍTOL IMPLANTACIONS D'OBRA01
SUBSUBCAPÍTOL BASTIDES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa
formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i
el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 26)

141,9886,62 939,96

2 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats
(P - 27)

0,0000,09 0,00

SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.00.01.01 939,96

OBRA PRESSUPOST  PAS CASA01
CAPÍTOL TREBALLS PREVIS D'IMPLANTACIÓ00
SUBCAPÍTOL IMPLANTACIONS D'OBRA01
SUBSUBCAPÍTOL ANUL·LACIÓ D'INSTAL·LACIONS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K12GF000 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'' (P - 28)

1,00049,04 49,04

2 K12GG000 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 (P - 29)

1,000245,22 245,22

3 K12GK000 u Anul·lació d'instal·lació interior de gas, a la sortida del comptador
o de l'escomesa, per a subministrament de DN 100 mm, com a
màxim (P - 30)

1,00073,57 73,57

SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.00.01.02 367,83

OBRA PRESSUPOST  PAS CASA01
CAPÍTOL TREBALLS PREVIS D'IMPLANTACIÓ00
SUBCAPÍTOL PROTECCIONS COL·LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

23,7305,16 122,45

2 K15141J1 m2 Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i claus
d'impacte i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

141,98815,81 2.244,83

EUR
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SUBCAPÍTOLTOTAL 01.00.02 2.367,28

OBRA PRESSUPOST  PAS CASA01
CAPÍTOL TREBALLS PREVIS D'IMPLANTACIÓ00
SUBCAPÍTOL REALITZACIÓ DE CALES I FORATS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 41697741 u Cala d'inspecció en paviment i solera de formigó de 100x70 cm
amb mitjans manuals i martell pneumàtic, inclou reposició dels
elements enderrocats (P - 2)

4,000163,16 652,64

2 41642611 u Cala d'inspecció en sostre de 60x60 cm amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels
elements enderrocats (P - 1)

4,00036,57 146,28

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.00.03 798,92

OBRA PRESSUPOST  PAS CASA01
CAPÍTOL TREBALLS PREVIS D'IMPLANTACIÓ00
SUBCAPÍTOL ELIMINACIÓ DE PLANTES I MALES HERBES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K1RA16A7 m2 Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb
mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega
sobre camió o contenidor (P - 33)

128,1301,33 170,41

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.00.04 170,41

OBRA PRESSUPOST  PAS CASA01
CAPÍTOL ENDERROC I ACTUACIONS PRÈVIES01
SUBCAPÍTOL DESMUNTATGES, ENDERROCS, ARRENCADES I REPICATS01
SUBSUBCAPÍTOL ESTRUCTURES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2148211 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 35)

34,858158,50 5.524,99

2 K2148181 m3 Enderroc de pilar de pedra, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 34)

0,484168,41 81,51

3 K2148F82 m2 Enderroc de llosana volada de pedra, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 40)

6,65554,64 363,63

4 K2148K24 m2 Enderroc de volta d'escala de ceràmica, a mà i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 41)

4,38710,48 45,98

5 K2148E0X m2 Enderroc d'entrebigat de 70 cm d'intereix com a màxim, a mà i
amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 39)

166,9409,63 1.607,63

6 K21484A1 m Enderroc de bigueta de perfil laminat, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 38)

24,20011,00 266,20

7 K21483C1 m Enderroc de biga o bigueta de fusta, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 37)

20,80014,18 294,94

8 K214D5C1 m Desmuntatge de biga de fusta, amb mitjans manuals, neteja,
eliminació de fixacions, aplec de material i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 42)

24,48030,41 744,44

9 K43RA14E m3 Substitució d'element (parell, tirant, monjo o tornapuntes)
d'encavallada amb peça per a estructures de fusta d'avet C24
acabat ribotat, de 7x14 a 10 a 34x18 cm de secció i llargària fins
a 4 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida
amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1), col·locada

0,2661.247,65 331,87

EUR
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amb fixacions mecàniques (P - 92)
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01.01 9.261,19

OBRA PRESSUPOST  PAS CASA01
CAPÍTOL ENDERROC I ACTUACIONS PRÈVIES01
SUBCAPÍTOL DESMUNTATGES, ENDERROCS, ARRENCADES I REPICATS01
SUBSUBCAPÍTOL COBERTA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2153501 m2 Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 43)

100,36011,29 1.133,06

2 K2153EE1 m2 Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 44)

100,3602,54 254,91

SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01.02 1.387,97

OBRA PRESSUPOST  PAS CASA01
CAPÍTOL ENDERROC I ACTUACIONS PRÈVIES01
SUBCAPÍTOL DESMUNTATGES, ENDERROCS, ARRENCADES I REPICATS01
SUBSUBCAPÍTOL TANCAMENTS I DIVISÒRIES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
45)

104,4905,75 600,82

2 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
46)

75,3516,93 522,18

3 K2165511 m2 Enderroc de gelosia de ceràmica fins a 15 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 48)

5,5987,33 41,03

4 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 (P - 47)

39,01613,07 509,94

5 K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 36)

5,913126,31 746,87

SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01.03 2.420,84

OBRA PRESSUPOST  PAS CASA01
CAPÍTOL ENDERROC I ACTUACIONS PRÈVIES01
SUBCAPÍTOL DESMUNTATGES, ENDERROCS, ARRENCADES I REPICATS01
SUBSUBCAPÍTOL REVESTIMENTS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K218A210 m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 53)

70,0006,34 443,80

2 K2183B41 m Arrencada de brancal de pedra artificial, de fins a 30 cm
d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 52)

7,2203,96 28,59

3 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 51)

41,3959,11 377,11

4 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 49)

115,67611,89 1.375,39

5 K2182F01 m2 Repicat d'arrebossat o enguixat en volta, per l'aplicació de 58,5674,16 243,64

EUR
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posteriors capes de revestiment, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 50)

6 K877151F m2 Rejuntat de junts de parament vertical de paredat , amb morter
de calç 1:4 amb colorant, amb prèvi buidat i neteja del material
dels junts (P - 110)

133,03310,53 1.400,84

7 K8771B1H m2 Rejuntat de junts de parament vertical d'obra de fàbrica de maó
,deixant els junts reenfonsats, amb morter mixt 1:0,5:4, amb prèvi
buidat i neteja del material dels junts (P - 111)

39,21614,73 577,65

8 K878C1A6 m2 Neteja de parament vertical de pedra amb raig de sorra de sílice
dessecada a baixa pressió (P - 113)

159,8008,28 1.323,14

9 K878C1B6 m2 Neteja de parament corb (voltes) de pedra amb raig de sorra de
sílice dessecada a baixa pressió (P - 114)

58,56710,18 596,21

10 K8785721 m2 Raspallat manual de restes de pintat en parament vertical (P -
112)

70,4936,00 422,96

SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01.04 6.789,33

OBRA PRESSUPOST  PAS CASA01
CAPÍTOL ENDERROC I ACTUACIONS PRÈVIES01
SUBCAPÍTOL DESMUNTATGES, ENDERROCS, ARRENCADES I REPICATS01
SUBSUBCAPÍTOL PAVIMENTS I SOLERES05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2199511 m Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 58)

4,0004,81 19,24

2 K2195D2X m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins
a 50 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 57)

42,99639,63 1.703,93

3 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 54)

261,1305,94 1.551,11

4 K2194B21 m2 Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 55)

50,0004,95 247,50

5 K2195D24 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins
a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 56)

33,44011,89 397,60

6 K219D4B1 m2 Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica fet per restaurador,
amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per
a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, amb grau de dificultat baix (P - 59)

74,04038,31 2.836,47

SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01.05 6.755,85

OBRA PRESSUPOST  PAS CASA01
CAPÍTOL ENDERROC I ACTUACIONS PRÈVIES01
SUBCAPÍTOL DESMUNTATGES, ENDERROCS, ARRENCADES I REPICATS01
SUBSUBCAPÍTOL TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRÀCTICABLES06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 62)

21,0009,91 208,11

2 K21A2011 u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 61)

4,00019,81 79,24

3 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 60)

8,00019,81 158,48

SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01.06 445,83

EUR
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OBRA PRESSUPOST  PAS CASA01
CAPÍTOL ENDERROC I ACTUACIONS PRÈVIES01
SUBCAPÍTOL DESMUNTATGES, ENDERROCS, ARRENCADES I REPICATS01
SUBSUBCAPÍTOL ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K21B2011 m Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 63)

7,8201,98 15,48

2 K21B3011 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 64)

1,1796,56 7,73

3 K21BU001 m2 Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec
de material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre
camió o contenidor (P - 65)

5,5006,14 33,77

SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01.07 56,98

OBRA PRESSUPOST  PAS CASA01
CAPÍTOL ENDERROC I ACTUACIONS PRÈVIES01
SUBCAPÍTOL DESMUNTATGES, ENDERROCS, ARRENCADES I REPICATS01
SUBSUBCAPÍTOL ELEMENTS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K21D3511 m3 Enderroc de xemeneia obra ceràmica amb revestiment inclòs,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 67)

0,67794,31 63,85

2 K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
66)

20,0102,77 55,43

SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01.08 119,28

OBRA PRESSUPOST  PAS CASA01
CAPÍTOL ENDERROC I ACTUACIONS PRÈVIES01
SUBCAPÍTOL DESMUNTATGES, ENDERROCS, ARRENCADES I REPICATS01
SUBSUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENT09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K21E3011 u Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 68)

5,00018,23 91,15

2 K21EA011 m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat
superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor (P - 69)

30,0004,56 136,80

SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01.09 227,95

OBRA PRESSUPOST  PAS CASA01
CAPÍTOL ENDERROC I ACTUACIONS PRÈVIES01
SUBCAPÍTOL DESMUNTATGES, ENDERROCS, ARRENCADES I REPICATS01
SUBSUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K21GZ014 u Arrencada de comptador elèctric muntat superficialment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 71)

1,0004,21 4,21

2 K21GZ010 u Arrencada de caixa general de protecció muntada
superficialment, qualsevol esquema UNESA, de 630 A

1,0006,83 6,83

EUR
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d'intensitat nominal com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 70)

SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01.10 11,04

OBRA PRESSUPOST  PAS CASA01
CAPÍTOL ENDERROC I ACTUACIONS PRÈVIES01
SUBCAPÍTOL DESMUNTATGES, ENDERROCS, ARRENCADES I REPICATS01
SUBSUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K21H1121 u Arrencada de llumenera interior encastada, a una alçària <= 3 m,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
(P - 72)

17,0002,73 46,41

SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01.11 46,41

OBRA PRESSUPOST  PAS CASA01
CAPÍTOL ENDERROC I ACTUACIONS PRÈVIES01
SUBCAPÍTOL DESMUNTATGES, ENDERROCS, ARRENCADES I REPICATS01
SUBSUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K21JH111 u Arrencada de safareig, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 79)

1,00012,78 12,78

2 K21JF111 u Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
77)

1,00028,48 28,48

3 K21JC111 u Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 74)

1,00013,02 13,02

4 K21JB111 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 73)

3,00014,01 42,03

5 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 75)

2,00015,47 30,94

6 K21JG111 u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 78)

1,00012,78 12,78

7 K21JE111 u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 76)

1,00022,59 22,59

8 K21JJ01A u Desmuntatge d'escalfador instantani a gas de potència <= 24
kW, accessoris i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament (P - 80)

1,00022,78 22,78

SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01.12 185,40

EUR
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OBRA PRESSUPOST  PAS CASA01
CAPÍTOL ENDERROC I ACTUACIONS PRÈVIES01
SUBCAPÍTOL DESMUNTATGES, ENDERROCS, ARRENCADES I REPICATS01
SUBSUBCAPÍTOL INSTAL·LACIONS DE GAS13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K21K2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de gas
superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor (P - 81)

30,0004,56 136,80

SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01.13 136,80

OBRA PRESSUPOST  PAS CASA01
CAPÍTOL ENDERROC I ACTUACIONS PRÈVIES01
SUBCAPÍTOL DESMUNTATGES, ENDERROCS, ARRENCADES I REPICATS01
SUBSUBCAPÍTOL EQUIPAMENTS FIXOS14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K21QU200 u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de
pes, com a màxim i a una alçària de 5 m, com a màxim, amb
mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva
reutilització, sense incloure embalatges (P - 82)

1,00085,05 85,05

SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01.14 85,05

OBRA PRESSUPOST  PAS CASA01
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02
SUBCAPÍTOL EXCAVACIÓ DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2213222 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 83)

25,6323,14 80,48

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.01 80,48

OBRA PRESSUPOST  PAS CASA01
CAPÍTOL FONAMENTS I CONTENCIÓ03
SUBCAPÍTOL FONAMENTS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió (P - 91)

0,20477,33 15,78

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.01 15,78

OBRA PRESSUPOST  PAS CASA01
CAPÍTOL ESTRUCTURES04
SUBCAPÍTOL APUNTALAMENT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K4C91310 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària
<= 3 m, amb puntal metàl·lic i tauló (P - 101)

178,59018,18 3.246,77

2 K4C91510 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària
<= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló (P - 102)

59,90020,46 1.225,55

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.01 4.472,32

EUR
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OBRA PRESSUPOST  PAS CASA01
CAPÍTOL ESTRUCTURES04
SUBCAPÍTOL ESTINTOLAMENTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 44M142XX u Estintolament de paret de maçoneria de 62 cm de gruix, amb una
biga de formigó, per a pas de 2,75 m d'amplària, amb formigó
estructural HA-25/B/20/IIa, abocat amb cubilot, i connectors amb
la volta barres corrugades d'acer inoxidable de 12 mm de
diàmetre, 16 unitats/m2, enderroc amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. no inclou elements de
fonamentació (P - 6)

1,0002.612,53 2.612,53

2 44M141YY u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 45 cm de gruix, amb
dos perfil d'acer per a estructures S275JR laminats en calent,
amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m,
per a pas de 2,35 m d'amplària, col·locat sobre daus de
recolzament de formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament
per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN
de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 4)

1,0001.445,35 1.445,35

3 44M141ZZ u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 30 cm de gruix, amb
dos perfil d'acer per a estructures S275JR laminats en calent,
amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m,
per a pas de 2,95 m d'amplària, col·locat sobre daus de
recolzament de formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament
per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN
de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 5)

1,0001.236,54 1.236,54

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.02 5.294,42

OBRA PRESSUPOST  PAS CASA01
CAPÍTOL ESTRUCTURES04
SUBCAPÍTOL REFORÇOS I TRACTAMENT BIGUETES FUSTA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K43RC50B m Tractament curatiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix,
amb protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8),
aplicat mitjançant injecció i polvorització en caps i tota la longitud
de l'element (P - 93)

112,0009,33 1.044,96

2 K43RC60B m Tractament curatiu per a jàsseres de fusta de 20 a 30 cm de
gruix, amb protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8), aplicat mitjançant injecció i polvorització en caps i tota la
longitud de l'element (P - 94)

15,50011,86 183,83

3 K43RP50C m Tractament preventiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de
gruix, amb protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8), aplicat mitjançant injecció en caps i polvorització en tota la
longitud de l'element (P - 95)

224,0007,04 1.576,96

4 K43RP60C m Tractament preventiu per a jàsseres de fusta de 20 a 30 cm de
gruix, amb protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8), aplicat mitjançant injecció en caps i polvorització en tota la
longitud de l'element (P - 96)

27,6409,77 270,04

5 K43Z1100 u Connector amb vis cargolat sobre biga de fusta (P - 97) 76,0001,22 92,72

6 K4D3D503 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per
a bigues de directriu recta, a una alçària <= 3 m (P - 103)

25,80027,61 712,34

7 K45318H4 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb pala (P - 100)

1,548102,35 158,44

EUR
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8 K442512C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols (P - 99)

31,0642,37 73,62

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.03 4.112,91

OBRA PRESSUPOST  PAS CASA01
CAPÍTOL ESTRUCTURES04
SUBCAPÍTOL REFORÇ VOLTA FORMIGÓ ARMAT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 44SGU001 m2 Reforç de volta amb capa de formigó de 10 cm de gruix, armada
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer de 15x15
cm, de 5 i 5 mm de d, i una quantia de 0,11 m3/m2 de formigó
estructural HA-25/P/10/I, abocat amb cubilot, i connectors amb la
volta barres corrugades d'acer inoxidable de 12 mm de diàmetre,
16 unitats/m2 (P - 7)

59,90068,60 4.109,14

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.04 4.109,14

OBRA PRESSUPOST  PAS CASA01
CAPÍTOL ESTRUCTURES04
SUBCAPÍTOL REFORÇOS FAÇANA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 4442B555 m Cèrcol per a recolzament de sostre en paret, format per perfil
d'acer per a estructures laminats en calent S275JR amb una
quantia de 13,4 kg, amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat amb fixació mecànica mitjançant tac mecànic metàl·lic i
cargol, volandera i femella d'acer inoxidable (P - 3)

22,55054,72 1.233,94

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.05 1.233,94

OBRA PRESSUPOST  PAS CASA01
CAPÍTOL ESTRUCTURES04
SUBCAPÍTOL ESCALES06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E443511D 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, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i
cargols (P - 10)

667,8271,57 1.048,49

2 E442512C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols (P - 9)

37,5322,37 88,95

3 EB122FAX m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), travesser superior de L 30-4, muntants de T
40-7 cada 120 cm i deployé d'acer i 4 mm de gruix, de 100 cm
d'alçària, soldada a perfil metàl·lic (P - 17)

16,720186,68 3.121,29

4 EB122FAY m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), travesser superior de L 30-4, muntants de T
40-7 cada 120 cm i deployé d'acer i 4 mm de gruix, de 100 cm
d'alçària, ancorada a l'obra amb morter (P - 18)

12,045186,68 2.248,56

5 E9V84C75 m Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 4 mm de
gruix, amb 4 plecs i 600 mm de desenvolupament com a màxim,
col·locat a l'obra amb soldadura (P - 16)

15,34548,41 742,85

EUR
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6 E4ZW1750 u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 16 mm, amb
cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a
estructura de formigó (P - 13)

16,00012,12 193,92

7 E4ZW1150 u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10 mm, amb
cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a
estructura de formigó (P - 12)

24,0005,31 127,44

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.06 7.571,50

OBRA PRESSUPOST  PAS CASA01
CAPÍTOL ESTRUCTURES04
SUBCAPÍTOL PASSAREL·LA07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E443511D 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, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i
cargols (P - 10)

483,3621,57 758,88

2 E443512D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i
cargols (P - 11)

406,9131,64 667,34

3 E442512C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols (P - 9)

54,5162,37 129,20

4 E4ZW1150 u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10 mm, amb
cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a
estructura de formigó (P - 12)

168,0005,31 892,08

5 E9S2MQ3B m2 Paviment de planxa amb relleu d'acer galvanitzat de 4 mm de
gruix, col·locat soldat (P - 15)

32,07866,04 2.118,43

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.07 4.565,93

OBRA PRESSUPOST  PAS CASA01
CAPÍTOL TANCAMENTS I DIVISÒRIES05
SUBCAPÍTOL FUSTERIES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K6A14KRX u Porta d'una fulla batent de 2,3x2,3 m de llum de pas d'acer
galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 60x60x2 mm i xapa
d'acer galvanitzat de 230x230 mm de pas i 5 mm de gruix,
muntants de tub de 100x100x3 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm de
gruix, passador amb topall antiobertura, pany de cop i clau i pom,
acabat galvanitzat, col·locada. (P - 107)

1,000665,10 665,10

2 K6ZA1101 m Perfils conformats d'acer galvanitzat tipus omega de 50x2 mm,
col·locats amb fixacions mecàniques (P - 109)

10,7008,34 89,24

3 K635E125 m2 Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i
aïllament de poliuretà amb un gruix total de 50 mm, amb la cara
exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les
planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i
sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat en posició
vertical (P - 106)

4,14030,05 124,41

4 K635D125 m2 Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i
aïllament de poliuretà amb un gruix total de 50 mm, amb la cara
exterior llisa color estàndard, diferent del blanc, gruix de les

5,49032,33 177,49

EUR
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planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i
sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat en posició
horitzontal (P - 105)

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.01 1.056,24

OBRA PRESSUPOST  PAS CASA01
CAPÍTOL IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS06
SUBCAPÍTOL IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E7C73A00 m2 Aïllament amb làmina etilè propilè diè (EPDM) de pes 3,5 kg/m2 i
1,8 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 14)

90,2928,07 728,66

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.01 728,66

OBRA PRESSUPOST  PAS CASA01
CAPÍTOL REVESTIMENTS07
SUBCAPÍTOL REPARACIÓ D'ARREBOSSATS I ENGUIXATS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 481R1625 m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior,
amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a
una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense
additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i
pintat a la calç, amb 2 mans (P - 8)

76,88041,60 3.198,21

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.07.01 3.198,21

OBRA PRESSUPOST  PAS CASA01
CAPÍTOL PAVIMENTS08
SUBCAPÍTOL PAVIMENTS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de
gruix mitjà, amb acabat remolinat (P - 104)

59,90013,00 778,70

2 K9D11JEX m2 Paviment de rajola ceràmica comuna (tova) reutilitzat, de forma
rectangular, de 28x14x1,4 cm, de color vermell, col·locada a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 (P - 117)

59,90017,53 1.050,05

3 F931201F m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
95% del PM (P - 21)

11,91424,55 292,49

4 FR3PA542 m3 Grava de riu de 30 a 50 mm, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 24)

10,68091,63 978,61

5 FR3P2212 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals (P - 23)

14,95239,52 590,90

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.08.01 3.690,75

OBRA PRESSUPOST  PAS CASA01
CAPÍTOL PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ09
SUBCAPÍTOL BARANES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K89BCDJ0 m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana d'acer amb barrots a 12
cm de separació, amb pintura de partícules metàl·liques, dues

11,46031,50 360,99

EUR



Pas des del nucli del poble fins a la riba del riu a través de la casa n39 del Carrer Santa Cristina

PRESSUPOST Pàg.:30/01/18 12Data:

capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat (P - 115)

2 K89BDDJX m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de placa royal, amb pintura de
partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i
dues capes d'acabat. (P - 116)

1,00033,82 33,82

3 KB121JAX m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i
superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100
cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter. (P - 118)

3,80025,54 97,05

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.09.01 491,86

OBRA PRESSUPOST  PAS CASA01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ10
SUBCAPÍTOL DRENATGE01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KD5A1600 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm (P - 120) 41,20010,13 417,36

2 KD5L53L1 m2 Làmina drenant nodular de poliestirè, amb un geotèxtil de
polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 6
mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 380 kN/m2, col·locada sense adherir sobre
parament horitzontal (P - 121)

54,0186,93 374,34

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.10.01 791,70

OBRA PRESSUPOST  PAS CASA01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ10
SUBCAPÍTOL DESGUASSOS I BAIXANTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KD14CB31 m Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal plegada,
de diàmetre nominal 120 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 119)

5,90050,50 297,95

2 K442511D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i
galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols (P - 98)

121,1002,37 287,01

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.10.02 584,96

OBRA PRESSUPOST  PAS CASA01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES/IL·LUMINACIÓ11
SUBCAPÍTOL LLUMS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EHPL91W7 u Projector d'alumini suspès verticalment, amb leds, de 16 W de
potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat
superficialment (P - 19)

3,00072,84 218,52

2 EHPLA1W7 u Projector d'alumini superficial, amb leds, de 16 W de potència de
la llumenera, amb font d'alimentació, muntat superficialment (P -
20)

5,000119,50 597,50

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.11.01 816,02

OBRA PRESSUPOST  PAS CASA01
CAPÍTOL JARDINERIA12
SUBCAPÍTOL JARDINERIA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 KQBA2120 u Protecció d'arbres, de 50 cm de diàmetre i 400 cm d'alçària,
d'acer pintat amb dues peces de platines verticals de 20x3 mm i
cèrcols soldats de la mateixa platina, amb vuit cargols (P - 122)

1,000117,62 117,62

2 FR49T231 u Subministrament d'Argyranthemum frutescens en contenidor de
3 l (P - 25)

13,0003,09 40,17

3 KR4BKB34 u Subministrament de Clematis vitalba d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l (P - 123)

8,0003,55 28,40

4 KR4H3441 u Subministrament de Rosmarinus officinalis en contenidor de 3 l
(P - 125)

11,0002,66 29,26

5 KR4EE251 u Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor de 3 l
(P - 124)

12,0002,66 31,92

6 K6AA211X m Tanca, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 108)

13,0505,57 72,69

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.12.01 320,06

OBRA PRESSUPOST  PAS CASA01
CAPÍTOL ELEMENTS URBANS13
SUBCAPÍTOL ELEMENTS URBANS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ123L0X u Banc de ceràmicat, de llargària 2 m, amb suports de ceràmica,
amb respatller, ancorat amb daus de formigó (P - 22)

3,000422,33 1.266,99

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.13.01 1.266,99

OBRA PRESSUPOST  PAS CASA01
CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS14
SUBCAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat (P - 85)

210,94722,61 4.769,51

2 K2R300E0 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 84)

33,32222,61 753,41

3 K2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(P - 88)

127,85721,00 2.685,00

4 K2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta
no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 86)

3,4977,60 26,58

5 K2RA72F1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons
la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(P - 87)

60,37410,40 627,89

6 K2RA9SB0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus
vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents
de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de

19,22022,50 432,45

EUR
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Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 90)

7 K2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 89)

33,3223,15 104,96

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.14.01 9.399,80

EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.00 Treballs previs d'implantació 4.644,40
Capítol 01.01 Enderroc i Actuacions Prèvies 27.929,92
Capítol 01.02 Moviment de Terres 80,48
Capítol 01.03 Fonaments i Contenció 15,78
Capítol 01.04 Estructures 31.360,16
Capítol 01.05 Tancaments i Divisòries 1.056,24
Capítol 01.06 Impermeabilitzacions i Aïllaments 728,66
Capítol 01.07 Revestiments 3.198,21
Capítol 01.08 Paviments 3.690,75
Capítol 01.09 Proteccions i Senyalització 491,86
Capítol 01.10 Instal·lacions d'Evacuació 1.376,66
Capítol 01.11 Instal·lacions Elèctriques/Il·luminació 816,02
Capítol 01.12 Jardineria 320,06
Capítol 01.13 Elements urbans 1.266,99
Capítol 01.14 Gestió de residus 9.399,80

01 Pressupost  PAS CASAObra 86.375,99

86.375,99

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost PAS CASA 86.375,99

86.375,99

EUR
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86.375,99PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

1.727,522 % Seguretat i Salut SOBRE 86.375,99...........................................................................................

10 % Contingències i Imprevistos SOBRE 86.375,99....................................................................... 8.637,60

Subtotal 96.741,11

13 % Despeses Generals SOBRE 96.741,11.................................................................................... 12.576,34

6 % Benifici Industrial SOBRE 96.741,11.......................................................................................... 5.804,47

21 % IVA SOBRE 115.121,92............................................................................................................ 24.175,60

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 139.297,52€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CENT TRENTA-NOU MIL DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS )
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