




































































































AMIDAMENTS
REFORMA MASIA CAN CASANOVAS                                     

AJUNTAMENT DE TERRASSA          

                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C01 ENDERROCS                                                       

K1RA16A7     m2  Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitja

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 1.800,000 1.800,000

1.800,00

K2148251     m3  Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega m

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

contenidor

A-1

Barra 1 9,000 0,350 1,150 3,623

A-2

Barra 1 11,000 0,350 1,150 4,428

A-3

Barra 1 10,000 0,350 1,300 4,550

Tarima d'obra 1 15,800 0,300 4,740

Paret accés lav abo pati entrada 1 5,300 2,800 0,150 2,226

19,57

K2153701     m2  Arrencada de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals 

Arrencada de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre

camió o contenidor, inclòs estructura de suport

A1

Coberta planx a de polièster 1 6,000 6,000 36,000

A2

Coberta metàl·lica 1 3,000 3,800 11,400

A3

Coberta planx a de polièster 1 4,000 4,000 16,000

63,40

K2112695     m3  Enderroc d'edificació annexe, de 30 a 250 m3 de volum ap        

Enderroc d'edificació annexe, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària, amb estructura

d'obra de fàbrica, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni

gestió de residus ni residus especials, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa

sobre camió o contenidor

A-4

Annex  façana nord 1 51,000 2,800 142,800

A-5

Annex  façana nord 1 24,000 2,800 67,200

P-22

Annex  planta 1a 1 10,800 2,800 30,240

240,24

K21JB111     u   Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos 

Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnex ió de les xarxes

d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

bany s pati B-18 i B-19 8 8,000

P8. 1 1,000

9,00
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K21JD111     u   Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconn

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'eva-

cuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

bany s pati B-18 i B-19 4 4,000

P8 1 1,000

5,00

K2161511     m2  Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manual

Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-

bre camió o contenidor

bany s pati B-18 i B-19

6 1,200 2,500 18,000

1 4,200 2,500 10,500

1 3,600 2,500 9,000

urinari lineal 1 3,000 2,000 6,000

env à P-10 P2 1 7,100 7,100

50,60

K2183501     m2  Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals 

Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-

mió o contenidor

bany s pati B-18 i B-19 1 50,000 3,000 150,000

P8 1 5,000 5,000

155,00

K2148M24     m2  Enderroc de volta de ceràmica, de tres gruixos, a mà i amb compr

Enderroc de volta de ceràmica, de tres gruixos, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa

sobre camió o contenidor. Caldrà recuperar les rajoles de pav iment hidràulic ex istentes i netejarles

per torna-les a col·locar. Inclou part proporcional d'apuntalament horitzontal de les parets fins a la

construcció de la nova volta.

B-2 1 38,720 38,720

38,72

K2148A94     m2  Enderroc de sostre de bigueta ceràmica, a mà i amb compressor i 

Enderroc de sostre de bigueta aluminósica,a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre

camió o contenidor

Forjat B-12 1 22,410 22,410

Forjat b-13 1 25,920 25,920

48,33

K2144F00     m2  Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigue

Enderroc de sostre complet, incloent pav iment, entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i instal·lacions in-

terior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Final passadís P-23 1 9,750 9,750

9,75

KPA00001     m2  Enderroc de coberta de plaques de fibrociment i elements de fixa

Enderroc de coberta de plaques de fibrociment i elements de fixació, subjecta mecànicament sobre

correteja estructural, en coberta inclinada amb un pendent mig del 30% , amb mijtans manuals, inclós

càrrega manual a transport especial. Inclós deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fi-

brociment especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi

170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
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Cobertes B-7 i B-11 1 89,000 89,000

89,00

K2151R01     m2  Enderroc d'estructura metàl·lica de claraboia amb mitjans manual

Enderroc d'estructura metàl·lica de claraboia amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de

runa sobre camió o contenidor

Cobertes B-7 i B-11 1 85,000 85,000

85,00

K3030101     m2  Arrencat de làmina de paviment sintètic encolat                 

Arrencat de làmina de pav iment sintètic encolat

P1 i P4 i P6 1 70,000 70,000

70,00

K2194421     m2  Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega man

Arrencada de pav iment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o con-

tenidor

Escala principal 1 7,000 7,000

7,00

K2165240     m2  Obertura de finestra tapiada amb valor patrimonial amb maó ceràm

Obertura de finestra tapiada amb valor patrimonial amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet per

restaurador, grau de dificultat mitjà, amb mitjans manualsi càrrega manual de runa sobre camió o con-

tenidor de runes

SC6

Finestra 2 3,200 1,150 7,360

7,36

K215750A     m2  Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterio

Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

Cobertes inclinades 1 585,000 585,000

585,00

KPA00003     u   Obertura de finestra a la planta sotacoberta de mides 80x150 cm,

Obertura de finestra a la planta sotacoberta de mides 80x150 cm, inclós dindell metàl·lic, càrrega ma-

nual de runes.

SC5

Accés coberta manteniment 1 1,000

1,00

KPA00004     u   Obertura de porta la planta primera de mides 80x210 cm, inclós d

Obertura de porta la planta primera de mides 80x210 cm, inclós dindell metàl·lic, càrrega manual de

runes.

P20

Accés coberta manteniment 1 1,000

1,00

KPA00002     pa  Partida alçada per a la recuperació de materials per a la seva r

Partida alçada a justificar per a la recuperació de materials per a la seva reutilització (teules, ceràmi-

ques, rajoles....)

1 1,000

1,00
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CAPITOL C02 ELEMENTS ESTRUCTURALS                                           

K4040108     u   Estudi tècnic complert efectuat per tècnic competent de l'estruc

Estudi tècnic complert efectuat per tècnic competent de l'estructura de fusta existent amb aportació de

certificat del seu estat i solidesa i definint les intervencions que cal fer.

1 1,000

1,00

K4F625DE     m2  Volta cilíndrica estructural a plec de llibre de gruix 14 cm, de

Volta cilíndrica estructural a plec de llibre de gruix 14 cm, amb rajola manual cuita al sol de 290x140

mm R10 N/mm2, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, d'una cara v ista, col·locat amb

morter de ciment 1:4

B2 1 38,720 38,720

38,72

K433F144     m3  Biga de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de 

Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m,

treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN

351-1), col·locada a l'obra recolzada, inclós obertura de forat per al recolzament i base de formigó

B6

Ø40cm aprox 1 4,500 0,040 3,140 0,565

3 3,000 0,140 0,240 0,302

SC7

1 7,400 0,140 0,240 0,249

P2

3 4,700 0,140 0,240 0,474

SC6

3 4,900 0,140 0,240 0,494

SC3

2 5,100 0,140 0,240 0,343

B2

16 5,000 0,140 0,240 2,688

B7

5 8,300 0,140 0,240 1,394

B11

9 5,900 0,140 0,240 1,784

B10

2 2,250 0,140 0,240 0,151

P10

1 3,350 0,140 0,240 0,113

SC1

1 6,200 0,140 0,240 0,208

8,77

K2020201     m   Subministrament i col·locació de bigueta de formigó pretesat de 

Subministrament i col·locació de bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura

activa de tensió compresa entre 61 i 96 kN

B-12 i B13

Vigues aluminòsiques 12 4,500 54,000

54,00
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445A16H5     m2  Sostre nervat unidireccional de 20+4 cm, amb revoltons de formig

Sostre nervat unidireccional de 20+4 cm, amb revoltons de formigó amb volta per anar v istos, inte-

reixos 0,6 m, amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, ar-

madura en malles electrosoldades 15x30 cm, 6i 6 mm de D, i una quantia 0,08 m3 de formigó

HA-25/B/20/I abocat amb bomba, inclou l'encofrat lateral dels cèrcols amb una quantia 0,05 m2/m2

de sostre

B12 1 23,060 23,060

B13 1 25,570 25,570

48,63

K5Z2FXKA     m2  Solera d'encadellat ceràmic de 800x250x40 mm, col·locat amb mort

Solera d'encadellat ceràmic de 800x250x40 mm, col·locat amb morter mix t 1:2:10, per deixar-ho v ist

per la part inferior

B7 i B11 1 90,000 90,000

90,00

K45918D4     m3  Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, 

Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/F/10/IIa de consistència fluïda i

grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

B7 i B11 1 90,000 0,070 6,300

B12, B13,B17, B18, B19,

B20,B21,B22

1 177,000 0,070 12,390

18,69

K2020204     m   Subministrament i col·locació de tauló de fusta de pi cuperitzat

Subministrament i col·locació amb tac químic de tauló de fusta de pi cuperitzat de color natural de

15x7 cm perpendicular als rastrells per tal de reforçar els recolzaments en els caps dels rastrells que

estan malmesos per filtracions d'aigues o humitats. Inclou el recalç de cada un dels rastrells amb fal-

ques de la mateixa fusta, de tal forma que tots entrin en càrrega en el seu extrem

P15

1 2,000 2,000

1 2,650 2,650

1 7,200 7,200

1 2,000 2,000

P14

1 7,800 7,800

1 2,200 2,200

P20

1 3,000 3,000

SC1-SC2-SC3-SC4

4 5,000 20,000

P16

2 3,500 7,000

P10

1 3,300 3,300

57,15

K43RC50B     m   Tractament curatiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix,

Tractament curatiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix , amb protector químic insecticida-fun-

gicida per a fusta (TP8), aplicat mitjançant injecció i polvorització en caps i tota la longitud de l'element

Planta Baix a

B9 8 4,000 32,000

B10 3 2,250 6,750
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B11 9 5,900 53,100

B8 5 8,300 41,500

B5 15 4,500 67,500

1 9,500 9,500

B6 1 4,500 4,500

3 3,000 9,000

B14 18 6,000 108,000

15 6,000 90,000 421,850

Planta Primera

P16 16 8,000 128,000

P14 10 7,500 75,000

1 6,000 6,000

P2,P3 17 4,700 79,900

P1 14 5,300 74,200

P4 11 5,000 55,000

P9 17 5,000 85,000

P7 7 5,000 35,000 538,100

Planta 2

SC1 6 9,000 54,000

18 5,500 99,000

SC2 18 5,500 99,000

SC7 3 4,500 13,500

SC3 6 10,500 63,000

SC5 7 4,500 31,500 360,000

1.319,95
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CAPITOL C03 COBERTES                                                        

K5ZD1K0K     m   Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina amb trenca

Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina amb trencaaigües, recolzada sobre encadellat

ceràmic, col·locades amb morter mixt 1:2:10

B12, B13,B17, B18, B19,

B20,B21,B22 i part del B11

1 64,000 64,000

1 32,000 32,000

96,00

K2020202     pa  Partida alçada a justificar per a la reposició de la base de la 

Partida alçada a justificar per a la reposició de la base de la teulada existent consistent en la recolo-

cació de les peces ceràmiques mogudes o trencades existentes entre els rastrells.

Cobertes inclinades 1 1,000

1,00

K52211LK     m2  Col·locació de teula recuperada agafada amb escuma de poliuretà 

Col·locació de teula recuperada agafada amb escuma de poliuretà ignífuga. Inclou el subministrament

i instal·lació de peces especials de teula més ample als careners de la coberta.

Cobertes inclinades 1 585,000 585,000

585,00

 Pàgina 4

AMIDAMENTS
REFORMA MASIA CAN CASANOVAS                                     

AJUNTAMENT DE TERRASSA          

                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C04 PAVIMENTS                                                       

K9EAU050     m2  Paviment de mosaic hidràulic amb dibuix, de fins a 5 colors, de 

Pav iment de mosaic hidràulic amb dibuix , de fins a 5 colors, de 20x20 cm , col·locat a truc de ma-

ceta amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix

Prev . 50% pav iment v olta catalana 0,5 38,720 19,360

19,36

K9EY201J     m2  Col·locació de paviment de rajola de tipus hidràulic sobre supor

Col·locació de pav iment de rajola de tipus hidràulic sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de

maceta amb morter de ciment 1:8 i beurada de color

Prev . recupertat 50% pav iment v olta

catalana

0,5 38,720 19,360

19,36

K511PJFB     m2  Acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola ce

Acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola ceràmica, una de ceràmica comuna i

una de mecànica amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locades la 1a amb morter asfàl-

tic i la 2a amb morter mixt 1:2:10

B12, B13,B17, B18, B19,

B20,B21,B22 i part del B11

1 177,000 177,000

177,00

K9DA122X     m2  Paviment interior, de rajola de terracota de15x30 cm model manua

Pav iment interior, de rajola de terracota de15x30 cm model manual de la casa ceràmica Elies o simi-

lar, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2

(UNE-EN 13888), col·locada a l'espiga

B12, B13,B17, B18, B19,

B20,B21,B22 i part del B11

1 127,000 127,000

B-12 i B13 1 48,330 48,330

175,33

K3030102     u   Segellat de pou o dipòsit consistent en el sanejament de la part

Segellat de pou o dipòsit consistent en el sanejament de la part enfonçada (aproximadament 2m2),

omplir la cav itat amb graves compactades, col·locació de làmina de polipropilè, solera de formigó de

12 cm de gruix i recolocació del paviment

B17 1 1,000

1,00

K3030103     u   Aixecament de paviment existent de dimensions aproximades de 0,8

Aixecament de paviment existent de dimensions aprox imades de 0,80x2,60m consistent en l'arren-

cada i recuperació del paviment existent, el reomplert amb morter alleugerit fins a recuperar el nivell i

la col·locació de les peces recuperades

SC3 1 1,000

1,00
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CAPITOL C05 REVESTIMENTS                                                    

K878C1B6     m2  Neteja de parament corb (voltes) de pedra amb raig de sorra de s

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

1 200,000 200,000

200,00

K89BC0J0     m2  Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa d'acer amb barrots a 1

Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa d'acer amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de par-

tícules metàl·liques, dues capes d'imprimació antiox idant i dues capes d'acabat

Baranes i reix es 1 27,000 27,000

27,00

K81ZA8C0     m   Empit finestra i arestes                                        

Protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell recte de 7,5 mm, per a un gruix  de

revestiment de 12 mm, i empit amb placa de pedra artificial de 40 cm d'amplada

SC6

Finestra 4 3,200 1,150 14,720

14,72
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CAPITOL C06 IMPERMEABILITZACIÓ I AILLAMENTS                                 

K7613A06     m2  Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'un

Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no rege-

nerat (butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic

B12, B13,B17, B18, B19,

B20,B21,B22 i part del B11

2,2 177,000 389,400

389,40

K7B451B0     m2  Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecàni

Geotèx til format per feltre de polièster no teix it lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sen-

se adherir

B12, B13,B17, B18, B19,

B20,B21,B22 i part del B11

1,1 177,000 194,700

194,70

K5ZFQS00     u   Gàrgola de pvc amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de llar

Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de llargària, amb cassoleta en angle,

soldada sota la impermeabilització

B12, B13,B17, B18, B19,

B20,B21,B22 i part del B11

10 10,000

10,00

K7C38304     m2  Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 80 kg/m

Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 80 kg/m3, 30 mm de gruix  , autoextingible,

col·locades amb fixacions mecàniques

Cobertes inclinades 1 585,000 585,000

585,00

K5315153     m2  Coberta de placa fibrociment NT, de color gris, de perfil ona gr

Coberta de placa fibrociment NT, de color gris, de perfil ona gran, de més de 2,5 fins a 3,05 m de

llargària, ancorada sobre corretges d'alçària 11 a 15 cm

Cobertes inclinades 1 585,000 585,000

585,00

K5ZJS76K     m   Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gr

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament,

com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló ex terior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

1 160,000 160,000

160,00
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CAPITOL C07 VARIS                                                           

K4040101     m2  Reparació de façana consistent en el sanjemament i repicat de le

Reparació de façana consistent en el sanjemament i repicat de les zones malmeses i despresses,

consolidació amb morter i material d'obra la part dels elements interns de la paret, bàsicament mam-

posteria, i aplicació de una capa de recobriment morter tipus sika o similar, igualant l'actuació amb la

resta de la façana.

1 25,000 25,000

25,00

K4040102     m   Restitució de baranes dels balcons de la façana principal, repro

Restitució de baranes dels balcons de la façana principal, reproduint les originals, formades per perfils

de ferro massís composats amb barrots verticals de 14x14mm cada 100mm i passamà superior i in-

ferior de 8x40mm, amb una alçada de 950 mm. Inclou pintura

Balcons 3 3,000 9,000

9,00

K4040103     u   Protecció d'obertures mitjançant xapa grecada microperforada gal

Protecció d'obertures mitjançant xapa grecada microperforada galvanitzada, reforçada amb marc peri-

metral de tub galvanitzat de 40x10 mm i una creu central de reforç del mateix perfil, collada a la paret

amb fixacions mecàniques.

Mides variables de 1,30x2,00m a 0,90x1,10m.

18 18,000

18,00

K4040104     pa  Partida alçada a justificar per a la reparació de baixants. Incl

Partida alçada a justificar per a la reparació de baixants. Inclou inspecció amb càmera. De l'analisi

es proposaran les intervencions a fer. Inclou el canv i de les conduccions que siguin necessàries.

1 1,000

1,00

K4040107     u   Restauració d'alicatat consistent en el repicat de la rajola sob

Restauració d'alicatat consistent en el repicat de la rajola sobreposada a l'ex istent, deixant v ista la ra-

jola original, i reposició d'algunes peces en entregues

B9 1 1,000

1,00

K4040109     u   Substitució de lluernari de l'escala interior per un vidre làmin

Substitució de lluernari de l'escala interior per un v idre làmina de 6+6/c/5+5 sobre marc metàl·lic, in-

clòs entregues i impermeabilitzacions a coberta

SC7

Escala interior 1 1,000

1,00

K4040110     u   Tapiat provisional d'accés al soterrani mitjanaçat estructura de

Tapiat provisional d'accés al soterrani mitjanaçat estructura de pi cuperitzat i iates de fusta de 3 cm de

gruix, amb marc metà·lic i ferratges. El conjunt serà practicable

B5 1 1,000

1,00

K4040111     u   Partida alçada a justificar per a la reparació de la porta metàl

Partida alçada a justificar per a la reparació de la porta metàl·lica d'entrada al pati, inclós la instal·lació

de un pany nou.
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1 1,000

1,00

K4040112     u   Partida alçada per a la neteja final de l'obra.                 

Partida alçada per a la neteja final de l'obra.

1 1,000

1,00

KAF11774     u   Finestra d'alumini lacat ,col·locada sobre bastiment de base, am

Finestra d'alumini lacat ,col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra

aproximat de 90x120 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat

a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN

12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, in-

clós reixa metàl·lica practicable de protecció

SC5

Accés coberta manteniment 1 1,000

1,00

KAF5D174     u   Balconera d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de b

Balconera d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un

buit d'obra aprox imat de 75x220 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de

permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons

UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense

persiana, inclós reixa metàl·lica practicable de protecció

P20

Accés coberta manteniment 1 1,000

1,00

KQN2U001     u   Escala metàl·lica amb anells de protecció, amb tubs d'acer S275J

Escala metàl·lica amb anells de protecció, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treba-

llats al taller, amb acabat galvanitzat, col·locada a l'obra

Accessos coberta manteniment 2 2,000

2,00

EB71UC10     m   Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7

Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de

v ida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (sepa-

ració < 15 m) i tesat

Manteniment cobertes 1 25,000 25,000

1 20,000 20,000

1 20,000 20,000

65,00

EB71UE10     u   Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horit

Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de v ida horitzontal fixa, format per dos terminals

d'alumini fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos

terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1

Manteniment cobertes 3 3,000

3,00

EB71UH10     u   Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa

Element de suport intermedi per a línia de v ida horitzontal fixa, d'alumini, fixat amb cargols d'acer ino-

x idable, segons UNE_EN 795/A1
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Manteniment cobertes 45 45,000

45,00

EB76J512     u   Subministrament d'armari per guardar equipament bàsic de seguret

Subministrament d'armari per guardar equipament bàsic de seguretat format per armilla reflectant,

casc, guants, disipador de caigudes i arnés. Inclou dues peces de cada unitat

1 1,000

1,00
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CAPITOL C08 GESTIÓ DE RESIDUS                                               

K2R24200     m3  Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DE-

CRETO 105/2008, amb mitjans manuals

18,00

K2R54237     m3  Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de res

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera

per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

1 18,000 0,100 1,800

1 19,570 19,570

1 63,400 0,050 3,170

1 240,240 0,300 72,072

8 0,250 2,000

4 0,250 1,000

1 50,600 0,050 2,530

1 150,000 0,050 7,500

1 38,720 0,300 11,616

1 48,330 0,300 14,499

1 9,750 0,200 1,950

1 62,000 0,020 1,240

1 7,000 0,050 0,350 139,297

esponjament 0,3 139,297 41,789

181,09

K2RA75A0     m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats n

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,

procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (OR-

DEN MAM/304/2002)

1 18,000 0,100 1,800

1 19,570 19,570

1 63,400 0,050 3,170

1 240,240 0,300 72,072

8 0,250 2,000

4 0,250 1,000

1 50,600 0,050 2,530

1 150,000 0,050 7,500

1 38,720 0,300 11,616

1 48,330 0,300 14,499

1 9,750 0,200 1,950

1 62,000 0,020 1,240

1 7,000 0,050 0,350 139,297

esponjament 0,3 139,297 41,789

181,09
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CAPITOL C09 CONTROL DE QUALITAT                                             

C050101      pa  Partida alçada de cobrament íntegre per la correcta execució del

Partida alçada de cobrament íntegre per la correcta execució del Pla de Control de Qualitat de l'obra.

Es presentarà un pla de control de qualitat abans de l'inici de les obres que inclourà com a mínim les

següents proves:

Provetes de formigó, proves de càrrega, proves d'estanqueitat, proves d'impermeabilització de co-

bertes inclinades, assaitjos de materials emprats, comprovació de soldadures, etc.)

1 1,000

1,00
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CAPITOL C10 SEGURETAT I  SALUT                                               

C060101      u   Partida alçada de cobrament íntegre per al seguiment de les mesu

Partida alçada de cobrament íntegre per al seguiment de les mesures de seguretat descrites al cor-

responent Estudi de Seguretat i Salut de l'obra.

1 1,000

1,00

C060102      u   Il·luminació provisional de totes les dependències amb un punt d

Il·luminació prov isional de totes les dependències amb un punt de llum com a mínim i cablejat provi-

sional. Aquests punts de llum quedaran a l'obra com a enllumenat provisional per al manteniment

1 1,000

1,00
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CAPITOL C01 ENDERROCS                                                       
K0000000         NOTA                                                            

Per a la realització de totes les feienes que inclou aquest pressupost, es tindrà en compte que l'aigua i la llum du-
rant el procés de l'obra aniran a càrrec del contractista

K1RA16A7     m2  Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitja

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

A0140000     0,0300 h   Manobre                                                         18,80000 0,56400

A0150000     0,0300 h   Manobre especialista                                            19,45000 0,58350

CR112500     0,0300 h   Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc           4,04000 0,12120

A%AUX015     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           1,15000 0,01725

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

K2148251     m3  Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega m

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

A0140000     6,3750 h   Manobre                                                         18,80000 119,85000

A%AUX015     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           119,85000 1,79775

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-UN EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

K2153701     m2  Arrencada de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals 

Arrencada de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o con-
tenidor, inclòs estructura de suport

A0140000     0,3000 h   Manobre                                                         18,80000 5,64000

A%AUX015     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           5,64000 0,08460

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

K2112695     m3  Enderroc d'edificació annexe, de 30 a 250 m3 de volum ap        

Enderroc d'edificació annex e, de 30 a 250 m3 de v olum aparent, de 4 m d'alçària, amb estructura d'obra de fàbri-
ca, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus es-
pecials, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

A0121000     0,0400 h   Oficial 1a                                                      22,51000 0,90040

A0150000     0,1600 h   Manobre especialista                                            19,45000 3,11200

C1101200     0,0400 h   Compressor amb dos martells pneumàtics                          15,60000 0,62400

C1311430     0,0450 h   Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t                   71,76000 3,22920

C13124A0     0,0400 h   Pala ex cav adora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t            83,24000 3,32960

C200S000     0,0400 h   Equip i elements aux iliars per a tall ox iacetilènic             6,99000 0,27960

A%AUX015     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           4,01000 0,06015

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

K21JB111     u   Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos 

Arrencada d'inodor, ancoratges, aix etes, mecanismes, desguassos i desconnex ió de les x arx es d'aigua i d'ev a-
cuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A012J000     0,4500 h   Oficial 1a lampista                                             23,26000 10,46700

A0140000     0,1500 h   Manobre                                                         18,80000 2,82000

A%AUX015     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           13,29000 0,19935

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
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K21JD111     u   Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconn

Arrencada de lav abo, suport, aix etes, sifó, desguassos i desconnex ió de les x arx es d'aigua i d'ev acuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A012J000     0,5500 h   Oficial 1a lampista                                             23,26000 12,79300

A0140000     0,1000 h   Manobre                                                         18,80000 1,88000

A%AUX015     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           14,67000 0,22005

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

K2161511     m2  Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manual

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

A0140000     0,2900 h   Manobre                                                         18,80000 5,45200

A%AUX015     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           5,45000 0,08175

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

K2183501     m2  Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals 

Arrencada d'enrajolat en parament v ertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o conteni-
dor

A0140000     0,4600 h   Manobre                                                         18,80000 8,64800

A%AUX015     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           8,65000 0,12975

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

K2148M24     m2  Enderroc de volta de ceràmica, de tres gruixos, a mà i amb compr

Enderroc de v olta de ceràmica, de tres gruix os, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Caldrà recuperar les rajoles de pav iment hidràulic ex istentes i netejarles per torna-les a col·locar. Inclou
part proporcional d'apuntalament horitzontal de les parets fins a la construcció de la nov a v olta.

A0140000     0,6000 h   Manobre                                                         18,80000 11,28000

A0150000     0,6000 h   Manobre especialista                                            19,45000 11,67000

C1101200     0,1500 h   Compressor amb dos martells pneumàtics                          15,60000 2,34000

B0D21030     1,0000 m   Tauló de fusta de pi per a 10 usos                              0,39000 0,39000

B0D625A0     0,1000 cu  Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos    9,28000 0,92800

A%AUX015     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           22,95000 0,34425

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

K2148A94     m2  Enderroc de sostre de bigueta ceràmica, a mà i amb compressor i 

Enderroc de sostre de bigueta aluminósica,a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o conte-
nidor

A0125000     0,1000 h   Oficial 1a soldador                                             22,88000 2,28800

A0140000     0,6000 h   Manobre                                                         18,80000 11,28000

A0150000     0,8000 h   Manobre especialista                                            19,45000 15,56000

C1101200     0,4000 h   Compressor amb dos martells pneumàtics                          15,60000 6,24000

C200S000     0,1000 h   Equip i elements aux iliars per a tall ox iacetilènic             6,99000 0,69900

A%AUX015     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           29,13000 0,43695

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
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K2144F00     m2  Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigue

Enderroc de sostre complet, incloent pav iment, entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i instal·lacions interior de cel
ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000     1,4000 h   Manobre                                                         18,80000 26,32000

A0150000     0,3500 h   Manobre especialista                                            19,45000 6,80750

CRE23000     0,3500 h   Motoserra                                                       3,14000 1,09900

A%AUX015     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           33,13000 0,49695

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

KPA00001     m2  Enderroc de coberta de plaques de fibrociment i elements de fixa

Enderroc de coberta de plaques de fibrociment i elements de fix ació, subjecta mecànicament sobre correteja es-
tructural, en coberta inclinada amb un pendent mig del 30%, amb mijtans manuals, inclós càrrega manual a trans-
port especial. Inclós deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials amb una densitat
0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS

K2151R01     m2  Enderroc d'estructura metàl·lica de claraboia amb mitjans manual

Enderroc d'estructura metàl·lica de claraboia amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor

A0125000     0,2000 h   Oficial 1a soldador                                             22,88000 4,57600

A0140000     0,9000 h   Manobre                                                         18,80000 16,92000

C200S000     0,2000 h   Equip i elements aux iliars per a tall ox iacetilènic             6,99000 1,39800

A%AUX015     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           21,50000 0,32250

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

K3030101     m2  Arrencat de làmina de paviment sintètic encolat                 

Arrencat de làmina de pav iment sintètic encolat

A0140000     0,3000 h   Manobre                                                         18,80000 5,64000

A%AUX025     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           5,64000 0,14100

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

K2194421     m2  Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega man

Arrencada de pav iment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000     1,5000 h   Manobre                                                         18,80000 28,20000

A%AUX015     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           28,20000 0,42300

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

K2165240     m2  Obertura de finestra tapiada amb valor patrimonial amb maó ceràm

Obertura de finestra tapiada amb v alor patrimonial amb maó ceràmic de 15 cm com a màx im, fet per restaurador,
grau de dificultat mitjà, amb mitjans manualsi càrrega manual de runa sobre camió o contenidor de runes

A010V010     0,2100 h   Conserv ador- restaurador director de la interv enció             31,48000 6,61080

A010V100     1,2600 h   Restaurador assistent                                           18,30000 23,05800

A%AUX015     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           29,67000 0,44505

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb ONZE CÈNTIMS
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K215750A     m2  Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterio

Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

A0121000     0,2000 h   Oficial 1a                                                      22,51000 4,50200

A0140000     1,0000 h   Manobre                                                         18,80000 18,80000

A%AUX015     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           23,30000 0,34950

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

KPA00003     u   Obertura de finestra a la planta sotacoberta de mides 80x150 cm,

Obertura de finestra a la planta sotacoberta de mides 80x 150 cm, inclós dindell metàl·lic, càrrega manual de runes.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT EUROS

KPA00004     u   Obertura de porta la planta primera de mides 80x210 cm, inclós d

Obertura de porta la planta primera de mides 80x 210 cm, inclós dindell metàl·lic, càrrega manual de runes.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS

KPA00002     pa  Partida alçada per a la recuperació de materials per a la seva r

Partida alçada a justificar per a la recuperació de materials per a la sev a reutilització (teules, ceràmiques, rajo-
les....)

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS EUROS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C02 ELEMENTS ESTRUCTURALS                                           
K4040108     u   Estudi tècnic complert efectuat per tècnic competent de l'estruc

Estudi tècnic complert efectuat per tècnic competent de l'estructura de fusta ex istent amb aportació de certificat del
seu estat i solidesa i definint les interv encions que cal fer.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.000,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL EUROS

K4F625DE     m2  Volta cilíndrica estructural a plec de llibre de gruix 14 cm, de

Volta cilíndrica estructural a plec de llibre de gruix  14 cm, amb rajola manual cuita al sol de 290x 140 mm R10
N/mm2, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, d'una cara v ista, col·locat amb morter de ciment 1:4

A0122000     6,0000 h   Oficial 1a paleta                                               22,51000 135,06000

A0140000     3,0000 h   Manobre                                                         18,80000 56,40000

B0F13252     140,8750 u   Rajola manual, de 290x 140 mm, cares v is                         0,35000 49,30625

D0701821     0,1008 m3  Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, 87,83390 8,85366

A%AUX030     3,0000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           191,46000 5,74380

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

K433F144     m3  Biga de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de 

Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 10x 20 a 14x 24 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al
taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un niv ell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra
recolzada, inclós obertura de forat per al recolzament i base de formigó

A012A000     5,0000 h   Oficial 1a fuster                                               22,92000 114,60000

A013A000     2,5000 h   Ajudant fuster                                                  20,14000 50,35000

B433F140     1,0000 m3  Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 10x 20 a 14x 24 513,13000 513,13000

A%AUX015     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           164,95000 2,47425

TOTAL PARTIDA .................................................... 680,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS VUITANTA EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

K2020201     m   Subministrament i col·locació de bigueta de formigó pretesat de 

Subministrament i col·locació de bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura activ a de ten-
sió compresa entre 61 i 96 kN

A0121000     0,1000 h   Oficial 1a                                                      22,51000 2,25100

A0140000     0,2000 h   Manobre                                                         18,80000 3,76000

B4LF0402     1,0000 m   Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària             6,52000 6,52000

A%AUX015     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           6,01000 0,09015

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

445A16H5     m2  Sostre nervat unidireccional de 20+4 cm, amb revoltons de formig

Sostre nerv at unidireccional de 20+4 cm, amb rev oltons de formigó amb v olta per anar v istos, intereix os 0,6 m,
amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura en malles electrosolda-
des 15x 30 cm, 6i 6 mm de D, i una quantia 0,08 m3 de formigó HA-25/B/20/I abocat amb bomba, inclou l'encofrat
lateral dels cèrcols amb una quantia 0,05 m2/m2 de sostre

K45A17H3     0,0800 m3  Formigó per a sostre nerv at unidireccional, HA-25/B/20/I, de con 93,19000 7,45520

K4BA3000     15,0000 kg  Armadura per a sostre nerv at unidireccional AP500 S d'acer en ba 1,32000 19,80000

K4BADC88     1,0000 m2  Armadura per a sostre nerv at unidireccional amb malla electrosol 2,57000 2,57000

K4D8D500     0,0500 m2  Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per 27,55000 1,37750

K4D93EA6     0,9000 m2  Rev oltó de formigó corbat                                       25,00000 22,50000

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
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K5Z2FXKA     m2  Solera d'encadellat ceràmic de 800x250x40 mm, col·locat amb mort

Solera d'encadellat ceràmic de 800x 250x 40 mm, col·locat amb morter mix t 1:2:10, per deix ar-ho v ist per la part in-
ferior

A0122000     0,4400 h   Oficial 1a paleta                                               22,51000 9,90440

A0140000     0,2200 h   Manobre                                                         18,80000 4,13600

B0F98540     5,3750 u   Encadellat ceràmic de 800x 250x 40 mm                             0,60000 3,22500

D070A4D1     0,0032 m3  Morter mix t de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, ca 158,44558 0,50703

A%AUX025     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           14,04000 0,35100

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

K45918D4     m3  Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, 

Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/F/10/IIa de consistència fluïda i grandària mà-
x ima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

A0122000     0,0830 h   Oficial 1a paleta                                               22,51000 1,86833

A0140000     0,3310 h   Manobre                                                         18,80000 6,22280

B065760A     1,0500 m3  Formigó HA-25/F/10/IIa de consistència fluïda, grandària màx ima 70,66000 74,19300

C1701100     0,1380 h   Camió amb bomba de formigonar                                   155,18000 21,41484

A%AUX025     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           8,09000 0,20225

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRES EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

K2020204     m   Subministrament i col·locació de tauló de fusta de pi cuperitzat

Subministrament i col·locació amb tac químic de tauló de fusta de pi cuperitzat de color natural de 15x 7 cm perpen-
dicular als rastrells per tal de reforçar els recolzaments en els caps dels rastrells que estan malmesos per filtra-
cions d'aigues o humitats. Inclou el recalç de cada un dels rastrells amb falques de la mateix a fusta, de tal forma
que tots entrin en càrrega en el seu ex trem

A0121000     0,5000 h   Oficial 1a                                                      22,51000 11,25500

A0140000     0,5000 h   Manobre                                                         18,80000 9,40000

B0D2103X     1,0000 m   Tauló de fusta de pi cuperitzat de 15x 7                         9,50000 9,50000

B0D21XDC     2,0000 u   ancoratge químic                                                15,00000 30,00000

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS amb SETZE CÈNTIMS

K43RC50B     m   Tractament curatiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix,

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 polv orització en caps i tota la longitud de l'element

A0121000     0,1700 h   Oficial 1a                                                      22,51000 3,82670

A0140000     0,1700 h   Manobre                                                         18,80000 3,19600

B8ZA3000     0,2800 kg  Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)        6,76000 1,89280

A%AUX015     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           7,02000 0,10530

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb DOS CÈNTIMS
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CAPITOL C03 COBERTES                                                        
K5ZD1K0K     m   Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina amb trenca

Minv ell encastat al parament, de rajola ceràmica fina amb trencaaigües, recolzada sobre encadellat ceràmic, col·lo-
cades amb morter mix t 1:2:10

A0122000     0,4000 h   Oficial 1a paleta                                               22,51000 9,00400

A0140000     0,2000 h   Manobre                                                         18,80000 3,76000

B0F95230     2,1070 u   Encadellat ceràmic de 500x 200x 30 mm                             0,33000 0,69531

B0FJ3QQ3     7,9611 u   Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x 28 cm, de ceràmica
n

0,72000 5,73199

D070A4D1     0,0021 m3  Morter mix t de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, ca 158,44558 0,33274

A%AUX015     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           12,76000 0,19140

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

K2020202     pa  Partida alçada a justificar per a la reposició de la base de la 

Partida alçada a justificar per a la reposició de la base de la teulada ex istent consistent en la recolocació de les pe-
ces ceràmiques mogudes o trencades ex istentes entre els rastrells.

A0127000     40,0000 h   Oficial 1a col·locador                                          22,51000 900,40000

A0137000     40,0000 h   Ajudant col·locador                                             19,99000 799,60000

A0140000     10,0000 h   Manobre                                                         18,80000 188,00000

B0F13252     2.800,0000 u   Rajola manual, de 290x 140 mm, cares v is                         0,35000 980,00000

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.868,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS

K52211LK     m2  Col·locació de teula recuperada agafada amb escuma de poliuretà 

Col·locació de teula recuperada agafada amb escuma de poliuretà ignífuga. Inclou el subministrament i instal·lació
de peces especials de teula més ample als careners de la coberta.

A0122000     0,7000 h   Oficial 1a paleta                                               22,51000 15,75700

A0140000     0,3500 h   Manobre                                                         18,80000 6,58000

B7J50010     0,2500 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silic 14,35000 3,58750

A%AUX025     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           22,34000 0,55850

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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CAPITOL C04 PAVIMENTS                                                       
K9EAU050     m2  Paviment de mosaic hidràulic amb dibuix, de fins a 5 colors, de 

Pav iment de mosaic hidràulic amb dibuix , de fins a 5 colors, de 20x 20 cm , col·locat a truc de maceta amb morter
de ciment 1:6 elaborat a l'obra, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix

A0127000     0,5000 h   Oficial 1a col·locador                                          22,51000 11,25500

A0140000     0,0500 h   Manobre                                                         18,80000 0,94000

B0310400     0,0350 t   Sorra de pedrera de 0 a 5 mm                                    17,54000 0,61390

B9CZ2000     1,8000 kg  Beurada de color                                                0,92000 1,65600

B9EAU050     1,0200 m2  Mosaic hidràulic amb dibuix , de fins a cinc colors, de 20x 20 cm 196,14000 200,06280

D0701641     0,0200 m3  Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, 76,38710 1,52774

A%AUX015     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           12,20000 0,18300

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

K9EY201J     m2  Col·locació de paviment de rajola de tipus hidràulic sobre supor

Col·locació de pav iment de rajola de tipus hidràulic sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:8 i beurada de color

A0127000     0,3200 h   Oficial 1a col·locador                                          22,51000 7,20320

A0137000     0,1600 h   Ajudant col·locador                                             19,99000 3,19840

A0140000     0,0600 h   Manobre                                                         18,80000 1,12800

B0310400     0,0357 t   Sorra de pedrera de 0 a 5 mm                                    17,54000 0,62618

B9CZ2000     1,6050 kg  Beurada de color                                                0,92000 1,47660

D0701461     0,0210 m3  Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, 73,20430 1,53729

A%AUX015     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           11,53000 0,17295

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

K511PJFB     m2  Acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola ce

Acabat de terrat amb pav iment format per dues capes de rajola ceràmica, una de ceràmica comuna i una de mecà-
nica amb acabat fi, de color v ermell i de 28x 14 cm, col·locades la 1a amb morter asfàltic i la 2a amb morter mix t
1:2:10

A0122000     0,7200 h   Oficial 1a paleta                                               22,51000 16,20720

A0140000     0,3600 h   Manobre                                                         18,80000 6,76800

B0FG2JA3     29,1200 u   Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànic 0,12000 3,49440

B0FG3JA3     29,1200 u   Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, 0,14000 4,07680

D070A4D1     0,0140 m3  Morter mix t de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, ca 158,44558 2,21824

D0771011     0,0160 m3  Morter asfàltic de dosificació 1:4 elaborat a l'obra            252,23480 4,03576

A%AUX015     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           22,98000 0,34470

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

K9DA122X     m2  Paviment interior, de rajola de terracota de15x30 cm model manua

Pav iment interior, de rajola de terracota de15x 30 cm model manual de la casa ceràmica Elies o similar, col·locat a
truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), col·locada
a l'espiga

A0127000     0,7000 h   Oficial 1a col·locador                                          22,51000 15,75700

A0137000     0,4000 h   Ajudant col·locador                                             19,99000 7,99600

A0140000     0,0300 h   Manobre                                                         18,80000 0,56400

B05A2203     1,4250 kg  Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma U 0,82000 1,16850

B0711020     7,0035 kg  Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004             0,63000 4,41221

B0FG5172     1,0200 m2  Rajola gres de terracota model manual o similar                 32,00000 32,64000

A%AUX015     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           24,32000 0,36480

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-DOS EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
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K3030102     u   Segellat de pou o dipòsit consistent en el sanejament de la part

Segellat de pou o dipòsit consistent en el sanejament de la part enfonçada (aprox imadament 2m2), omplir la cav itat
amb grav es compactades, col·locació de làmina de polipropilè, solera de formigó de 12 cm de gruix  i recolocació
del pav iment

A0121000     20,0000 h   Oficial 1a                                                      22,51000 450,20000

A0140000     20,0000 h   Manobre                                                         18,80000 376,00000

B0331300     2,3000 t   Grav a de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm               16,99000 39,07700

C133A030     2,0000 h   Compactador duplex  manual de 700 kg                             9,38000 18,76000

B065960B     0,3000 m3  Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tov a, grandària màx ima de 65,80000 19,74000

B0310400     0,1050 t   Sorra de pedrera de 0 a 5 mm                                    17,54000 1,84170

B9CZ2000     5,4000 kg  Beurada de color                                                0,92000 4,96800

B9EAU050     3,0600 m2  Mosaic hidràulic amb dibuix , de fins a cinc colors, de 20x 20 cm 196,14000 600,18840

D0701641     0,0600 m3  Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, 76,38710 4,58323

A%AUX030     3,0000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           826,20000 24,78600

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.540,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS QUARANTA EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

K3030103     u   Aixecament de paviment existent de dimensions aproximades de 0,8

Aix ecament de pav iment ex istent de dimensions aprox imades de 0,80x 2,60m consistent en l'arrencada i recupera-
ció del pav iment ex istent, el reomplert amb morter alleugerit fins a recuperar el niv ell i la col·locació de les peces
recuperades

A0121000     20,0000 h   Oficial 1a                                                      22,51000 450,20000

A0140000     20,0000 h   Manobre                                                         18,80000 376,00000

B00001       400,0000 u   Materials v aris                                                 1,00000 400,00000

A%AUX025     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           826,20000 20,65500

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.246,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
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CAPITOL C05 REVESTIMENTS                                                    
K878C1B6     m2  Neteja de parament corb (voltes) de pedra amb raig de sorra de s

Neteja de parament corb (v oltes) de pedra amb raig de sorra de sílice dessecada a baix a pressió

A0121000     0,1500 h   Oficial 1a                                                      22,51000 3,37650

A0140000     0,1500 h   Manobre                                                         18,80000 2,82000

B0111000     0,0020 m3  Aigua                                                           1,67000 0,00334

B0314500     0,0040 t   Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm                                   175,57000 0,70228

CZ121410     0,1500 h   Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pres 15,14000 2,27100

CZ171000     0,1500 h   Equip de raig de sorra                                          4,30000 0,64500

A%AUX025     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           6,20000 0,15500

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

K89BC0J0     m2  Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa d'acer amb barrots a 1

Fregat d'òx id, neteja i repintat de reix a d'acer amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de partícules metàl·li-
ques, dues capes d'imprimació antiox idant i dues capes d'acabat

A012D000     0,5200 h   Oficial 1a pintor                                               22,51000 11,70520

A013D000     0,5700 h   Ajudant pintor                                                  19,99000 11,39430

B89ZM000     0,4080 kg  Pintura partícules metàl·liques                                 12,13000 4,94904

B8ZAA000     0,2040 kg  Imprimació antiox idant                                          11,41000 2,32764

A%AUX015     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           23,10000 0,34650

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

K81ZA8C0     m   Empit finestra i arestes                                        

Protecció d'aresta amb cantonera d'acer galv anitzat amb cantell recte de 7,5 mm, per a un gruix  de rev estiment de
12 mm, i empit amb placa de pedra artificial de 40 cm d'amplada

A0122000     0,0600 h   Oficial 1a paleta                                               22,51000 1,35060

A0140000     0,0300 h   Manobre                                                         18,80000 0,56400

B81ZA8C0     1,0200 m   Cantonera per a arrebossats i enguix ats de material acer galv ani 2,63000 2,68260

B0GA2240     0,2000 m2  Placa de pedra artificial de morter de ciment blanc, polida, de 60,00000 12,00000

A%AUX015     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           1,91000 0,02865

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
REFORMA MASIA CAN CASANOVAS                                     

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C06 IMPERMEABILITZACIÓ I  AILLAMENTS                                 
K7613A06     m2  Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'un

Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix  1 mm, d'una làmina de cautx ú sintètic no regenerat (butil),
col·locada adherida amb adhesiu de cautx ú sintètic

A0127000     0,2200 h   Oficial 1a col·locador                                          22,51000 4,95220

A0137000     0,1100 h   Ajudant col·locador                                             19,99000 2,19890

B0911000     0,9000 kg  Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautx ú sintètic             4,31000 3,87900

B7611A00     1,2100 m2  Làmina de cautx ú sintètic no regenerat (butil) de gruix  1 mm i 1 9,58000 11,59180

A%AUX015     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           7,15000 0,10725

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

K7B451B0     m2  Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecàni

Geotèx til format per feltre de polièster no teix it lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir

A0127000     0,0400 h   Oficial 1a col·locador                                          22,51000 0,90040

A0137000     0,0200 h   Ajudant col·locador                                             19,99000 0,39980

B7B151B0     1,1000 m2  Geotèx til format per feltre de polièster no teix it, lligat mecàn 0,48000 0,52800

A%AUX015     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           1,30000 0,01950

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

K5ZFQS00     u   Gàrgola de pvc amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de llar

Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x 90 mm2, i 375 mm de llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota
la impermeabilització

A0122000     0,1000 h   Oficial 1a paleta                                               22,51000 2,25100

B5ZFQS00     1,0000 u   Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x 90 mm, 375 mm de
llargàr

10,84000 10,84000

A%AUX015     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           2,25000 0,03375

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

K7C38304     m2  Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 80 kg/m

Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 80 kg/m3, 30 mm de gruix  , autoex tingible, col·locades
amb fix acions mecàniques

A0122000     0,0800 h   Oficial 1a paleta                                               22,51000 1,80080

A0140000     0,0400 h   Manobre                                                         18,80000 0,75200

B7C38300     1,0500 m2  Placa d'escuma de poliuretà de densitat 80 kg/m3, de 30 mm de gr 10,24000 10,75200

B7CZ1400     3,0000 u   Tac i suport de niló per a fix ar materials aïllants, de 40 mm de 0,21000 0,63000

A%AUX015     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           2,55000 0,03825

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

K5315153     m2  Coberta de placa fibrociment NT, de color gris, de perfil ona gr

Coberta de placa fibrociment NT, de color gris, de perfil ona gran, de més de 2,5 fins a 3,05 m de llargària, ancora-
da sobre corretges d'alçària 11 a 15 cm

A012M000     0,1900 h   Oficial 1a muntador                                             23,26000 4,41940

A0140000     0,0750 h   Manobre                                                         18,80000 1,41000

B0C45150     1,1200 m2  Placa de fibrociment NT, de color gris , de perfil ona gran, de 12,00000 13,44000

B53ZVP02     1,8000 u   Ganx o d'acer galv anitzat i junts de ferro i plom, per a cobertes 0,56000 1,00800

A%AUX025     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           5,83000 0,14575

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

K5ZJS76K     m   Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gr

Remat de planx a d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix , 60 cm de desenv olupament, com a mà-
x im, amb 5 plecs, per a canaló ex terior, col·locat amb fix acions mecàniques, i segellat

A0127000     0,3000 h   Oficial 1a col·locador                                          22,51000 6,75300

A0137000     0,1500 h   Ajudant col·locador                                             19,99000 2,99850

B0A5AA00     6,0000 u   Cargol autoroscant amb v olandera                                0,14000 0,84000

B0CHS76K     1,0710 m   Remat de planx a d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gr 4,99000 5,34429

B7J50010     0,0250 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silic 14,35000 0,35875

A%AUX015     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           9,75000 0,14625

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
REFORMA MASIA CAN CASANOVAS                                     

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C07 VARIS                                                           
K4040101     m2  Reparació de façana consistent en el sanjemament i repicat de le

Reparació de façana consistent en el sanjemament i repicat de les zones malmeses i despresses, consolidació
amb morter i material d'obra la part dels elements interns de la paret, bàsicament mamposteria, i aplicació de una
capa de recobriment morter tipus sika o similar, igualant l'actuació amb la resta de la façana.

A0122000     2,8000 h   Oficial 1a paleta                                               22,51000 63,02800

A0140000     2,8000 h   Manobre                                                         18,80000 52,64000

D070A6C1     0,1000 m3  Morter mix t de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, ca 130,06998 13,00700

D6111121     0,4600 m3  Pedra granítica adobada de sola per a maçoneria                 331,05145 152,28367

A%AUX025     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           115,67000 2,89175

TOTAL PARTIDA .................................................... 283,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

K4040102     m   Restitució de baranes dels balcons de la façana principal, repro

Restitució de baranes dels balcons de la façana principal, reproduint les originals, formades per perfils de ferro
massís composats amb barrots v erticals de 14x 14mm cada 100mm i passamà superior i inferior de 8x 40mm,
amb una alçada de 950 mm. Inclou pintura

A012F000     3,3300 h   Oficial 1a many à                                                22,87000 76,15710

A013F000     0,1200 h   Ajudant many à                                                   20,07000 2,40840

B0172000     0,4200 l   Dissolv ent univ ersal                                            4,13000 1,73460

BB1ZU001     24,0000 kg  Barrots de fosa gris                                            2,61000 62,64000

A012D000     0,5700 h   Oficial 1a pintor                                               22,51000 12,83070

A013D000     0,0550 h   Ajudant pintor                                                  19,99000 1,09945

B89ZM000     0,4386 kg  Pintura partícules metàl·liques                                 12,13000 5,32022

B8ZAA000     0,2244 kg  Imprimació antiox idant                                          11,41000 2,56040

A%AUX030     3,0000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           92,50000 2,77500

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

K4040103     u   Protecció d'obertures mitjançant xapa grecada microperforada gal

Protecció d'obertures mitjançant x apa grecada microperforada galv anitzada, reforçada amb marc perimetral de tub
galv anitzat de 40x 10 mm i una creu central de reforç del mateix  perfil, collada a la paret amb fix acions mecàni-
ques.
Mides v ariables de 1,30x 2,00m a 0,90x 1,10m.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS

K4040104     pa  Partida alçada a justificar per a la reparació de baixants. Incl

Partida alçada a justificar per a la reparació de baix ants. Inclou inspecció amb càmera. De l'analisi es proposaran
les interv encions a fer. Inclou el canv i de les conduccions que siguin necessàries.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.000,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET MIL EUROS

K4040107     u   Restauració d'alicatat consistent en el repicat de la rajola sob

Restauració d'alicatat consistent en el repicat de la rajola sobreposada a l'ex istent, deix ant v ista la rajola original, i
reposició d'algunes peces en entregues

A0122000     5,0000 h   Oficial 1a paleta                                               22,51000 112,55000

A0140000     5,0000 h   Manobre                                                         18,80000 94,00000

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SIS EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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K4040109     u   Substitució de lluernari de l'escala interior per un vidre làmin

Substitució de lluernari de l'escala interior per un v idre làmina de 6+6/c/5+5 sobre marc metàl·lic, inclòs entregues i
impermeabilitzacions a coberta

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 990,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS NORANTA EUROS

K4040110     u   Tapiat provisional d'accés al soterrani mitjanaçat estructura de

Tapiat prov isional d'accés al soterrani mitjanaçat estructura de pi cuperitzat i iates de fusta de 3 cm de gruix , amb
marc metà·lic i ferratges. El conjunt serà practicable

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.200,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS EUROS

K4040111     u   Partida alçada a justificar per a la reparació de la porta metàl

Partida alçada a justificar per a la reparació de la porta metàl·lica d'entrada al pati, inclós la instal·lació de un pany
nou.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 450,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS

K4040112     u   Partida alçada per a la neteja final de l'obra.                 

Partida alçada per a la neteja final de l'obra.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS EUROS

KAF11774     u   Finestra d'alumini lacat ,col·locada sobre bastiment de base, am

Finestra d'alumini lacat ,col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aprox imat de
90x 120 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistèn-
cia al v ent segons UNE-EN 12210, sense persiana, inclós reix a metàl·lica practicable de protecció

A012M000     0,4000 h   Oficial 1a muntador                                             23,26000 9,30400

A013M000     0,1000 h   Ajudant muntador                                                19,99000 1,99900

B7J50010     0,0800 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silic 14,35000 1,14800

B7J50090     0,2500 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliu 12,13000 3,03250

BAF11474     1,0800 m2  Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment 185,00000 199,80000

BA452823     1,0800 m2  Reix at metà·lic                                                 350,00000 378,00000

A%AUX025     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           11,30000 0,28250

TOTAL PARTIDA .................................................... 593,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

KAF5D174     u   Balconera d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de b

Balconera d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra apro-
x imat de 75x 220 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al v ent segons UNE-EN 12210, sense persiana, inclós reix a metàl·lica practicable de protecció

A012M000     0,5000 h   Oficial 1a muntador                                             23,26000 11,63000

A013M000     0,1000 h   Ajudant muntador                                                19,99000 1,99900

B7J50010     0,1200 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silic 14,35000 1,72200

B7J50090     0,3500 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliu 12,13000 4,24550

BAF1D274     1,6500 m2  Balconera d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment 185,00000 305,25000

BA452823     1,6500 m2  Reix at metà·lic                                                 350,00000 577,50000

A%AUX025     2,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           13,63000 0,34075

TOTAL PARTIDA .................................................... 902,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS DOS EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
REFORMA MASIA CAN CASANOVAS                                     

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

KQN2U001     u   Escala metàl·lica amb anells de protecció, amb tubs d'acer S275J

Escala metàl·lica amb anells de protecció, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller, amb
acabat galv anitzat, col·locada a l'obra

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.200,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS EUROS

EB71UC10     m   Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7

Cable d'acer inox idable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x 19+0, homologat per a línia de v ida horitzontal
segons UNE_EN 795/A1, fix at als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat

A012M000     0,0300 h   Oficial 1a muntador                                             23,26000 0,69780

B147UC10     1,0500 m   Cable d'acer inox idable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7 4,40000 4,62000

A%AUX035     3,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           0,70000 0,02450

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

EB71UE10     u   Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horit

Conjunt d'elements per als dos ex trems d'una línia de v ida horitzontal fix a, format per dos terminals d'alumini fix ats
amb cargols d'acer inox idable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb ele-
ments protectors, segons UNE_EN 795/A1

A012M000     0,5000 h   Oficial 1a muntador                                             23,26000 11,63000

B0A63H00     8,0000 u   Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, v olandera i femella   3,81000 30,48000

B147UE10     1,0000 u   Conjunt d'elements per als dos ex trems d'una línia de v ida horit 161,74000 161,74000

A%AUX035     3,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           11,63000 0,40705

TOTAL PARTIDA .................................................... 204,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS QUATRE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

EB71UH10     u   Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa

Element de suport intermedi per a línia de v ida horitzontal fix a, d'alumini, fix at amb cargols d'acer inox idable, se-
gons UNE_EN 795/A1

A0137000     0,3000 h   Ajudant col·locador                                             19,99000 5,99700

B0A63H00     2,0000 u   Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, v olandera i femella   3,81000 7,62000

B147UH10     1,0000 u   Element de suport intermedi per a línia de v ida horitzontal fix a 25,87000 25,87000

A%AUX035     3,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           6,00000 0,21000

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

EB76J512     u   Subministrament d'armari per guardar equipament bàsic de seguret

Subministrament d'armari per guardar equipament bàsic de seguretat format per armilla reflectant, casc, guants, di-
sipador de caigudes i arnés. Inclou dues peces de cada unitat

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS EUROS
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CAPITOL C08 GESTIÓ DE RESIDUS                                               
K2R24200     m3  Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008,
amb mitjans manuals

A0140000     1,0000 h   Manobre                                                         18,80000 18,80000

A%AUX015     1,5000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           18,80000 0,28200

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb VUIT CÈNTIMS

K2R54237     m3  Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de res

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càr-
rega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

C1501700     0,2020 h   Camió per a transport de 7 t                                    31,64000 6,39128

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

K2RA75A0     m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats n

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA75A0     0,4300 t   Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats n 75,00000 32,25000

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
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REFORMA MASIA CAN CASANOVAS                                     

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C09 CONTROL DE QUALITAT                                             
C050101      pa  Partida alçada de cobrament íntegre per la correcta execució del

Partida alçada de cobrament íntegre per la correcta ex ecució del Pla de Control de Qualitat de l'obra. Es presentarà
un pla de control de qualitat abans de l'inici de les obres que inclourà com a mínim les següents prov es:
Prov etes de formigó, prov es de càrrega, prov es d'estanqueitat, prov es d'impermeabilització de cobertes inclina-
des, assaitjos de materials emprats, comprov ació de soldadures, etc.)

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.300,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL TRES-CENTS EUROS

14 de juny  de 2016  Pàgina 9

QUADRE DE DESCOMPOSATS
REFORMA MASIA CAN CASANOVAS                                     
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CAPITOL C10 SEGURETAT I  SALUT                                               
C060101      u   Partida alçada de cobrament íntegre per al seguiment de les mesu

Partida alçada de cobrament íntegre per al seguiment de les mesures de seguretat descrites al corresponent Estudi
de Seguretat i Salut de l'obra.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.000,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS MIL EUROS

C060102      u   Il·luminació provisional de totes les dependències amb un punt d

Il·luminació prov isional de totes les dependències amb un punt de llum com a mínim i cablejat prov isional. Aquests
punts de llum quedaran a l'obra com a enllumenat prov isional per al manteniment

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA MASIA CAN CASANOVAS                                     

AJUNTAMENT DE TERRASSA          

                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C01 ENDERROCS                                                       
K1RA16A7     m2  Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitja 1,29

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

UN  EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

K2148251     m3  Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega m 121,65

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

CENT VINT-I-UN  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

K2153701     m2  Arrencada de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals 5,72

Arrencada de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor, inclòs estructura de suport

CINC  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

K2112695     m3  Enderroc d'edificació annexe, de 30 a 250 m3 de volum ap        11,53

Enderroc d'edificació annexe, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària, amb estructu-
ra d'obra de fàbrica, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport
ni gestió de residus ni residus especials, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de
runa sobre camió o contenidor

ONZE  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

K21JB111     u   Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos 13,49

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

TRETZE  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

K21JD111     u   Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconn 14,89

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

CATORZE  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

K2161511     m2  Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manual 5,53

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

CINC  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

K2183501     m2  Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals 8,78

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

VUIT  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

K2148M24     m2  Enderroc de volta de ceràmica, de tres gruixos, a mà i amb compr 26,95

Enderroc de volta de ceràmica, de tres gruixos, a mà i amb compressor i càrrega manual de ru-
na sobre camió o contenidor. Caldrà recuperar les rajoles de pav iment hidràulic ex istentes i nete-
jarles per torna-les a col·locar. Inclou part proporcional d'apuntalament horitzontal de les parets
fins a la construcció de la nova volta.

VINT-I-SIS  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

K2148A94     m2  Enderroc de sostre de bigueta ceràmica, a mà i amb compressor i 36,50

Enderroc de sostre de bigueta aluminósica,a mà i amb compressor i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor

TRENTA-SIS  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

K2144F00     m2  Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigue 34,72

Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i instal·lacions
interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

TRENTA-QUATRE  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
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KPA00001     m2  Enderroc de coberta de plaques de fibrociment i elements de fixa 22,00

Enderroc de coberta de plaques de fibrociment i elements de fixació, subjecta mecànicament so-
bre correteja estructural, en coberta inclinada amb un pendent mig del 30% , amb mijtans ma-
nuals, inclós càrrega manual a transport especial. Inclós deposició controlada a dipòsit autoritzat
de residus de fibrociment especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o de-
molició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

VINT-I-DOS  EUROS

K2151R01     m2  Enderroc d'estructura metàl·lica de claraboia amb mitjans manual 23,22

Enderroc d'estructura metàl·lica de claraboia amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

VINT-I-TRES  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

K3030101     m2  Arrencat de làmina de paviment sintètic encolat                 5,78

Arrencat de làmina de paviment sintètic encolat

CINC  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

K2194421     m2  Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega man 28,62

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

VINT-I-VUIT  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

K2165240     m2  Obertura de finestra tapiada amb valor patrimonial amb maó ceràm 30,11

Obertura de finestra tapiada amb valor patrimonial amb maó ceràmic de 15 cm com a màx im, fet
per restaurador, grau de dificultat mitjà, amb mitjans manualsi càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor de runes

TRENTA  EUROS amb ONZE CÈNTIMS

K215750A     m2  Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterio 23,65

Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

VINT-I-TRES  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

KPA00003     u   Obertura de finestra a la planta sotacoberta de mides 80x150 cm, 220,00

Obertura de finestra a la planta sotacoberta de mides 80x150 cm, inclós dindell metàl·lic, càrrega
manual de runes.

DOS-CENTS VINT  EUROS

KPA00004     u   Obertura de porta la planta primera de mides 80x210 cm, inclós d 250,00

Obertura de porta la planta primera de mides 80x210 cm, inclós dindell metàl·lic, càrrega manual
de runes.

DOS-CENTS CINQUANTA  EUROS

KPA00002     pa  Partida alçada per a la recuperació de materials per a la seva r 1.500,00

Partida alçada a justificar per a la recuperació de materials per a la seva reutilització (teules, cerà-
miques, rajoles....)

MIL CINC-CENTS  EUROS
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CAPITOL C02 ELEMENTS ESTRUCTURALS                                           
K4040108     u   Estudi tècnic complert efectuat per tècnic competent de l'estruc 3.000,00

Estudi tècnic complert efectuat per tècnic competent de l'estructura de fusta existent amb aportació
de certificat del seu estat i solidesa i definint les intervencions que cal fer.

TRES MIL  EUROS

K4F625DE     m2  Volta cilíndrica estructural a plec de llibre de gruix 14 cm, de 255,36

Volta cilíndrica estructural a plec de llibre de gruix 14 cm, amb rajola manual cuita al sol de
290x140 mm R10 N/mm2, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, d'una cara v ista,
col·locat amb morter de ciment 1:4

DOS-CENTS CINQUANTA-CINC  EUROS amb TRENTA-SIS
CÈNTIMS

K433F144     m3  Biga de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de 680,55

Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5
m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1
(UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra recolzada, inclós obertura de forat per al recolzament i base
de formigó

SIS-CENTS VUITANTA  EUROS amb CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS

K2020201     m   Subministrament i col·locació de bigueta de formigó pretesat de 12,62

Subministrament i col·locació de bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb arma-
dura activa de tensió compresa entre 61 i 96 kN

DOTZE  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

445A16H5     m2  Sostre nervat unidireccional de 20+4 cm, amb revoltons de formig 53,70

Sostre nervat unidireccional de 20+4 cm, amb revoltons de formigó amb volta per anar v istos, in-
tereixos 0,6 m, amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades,
armadura en malles electrosoldades 15x30 cm, 6i 6 mm de D, i una quantia 0,08 m3 de formigó
HA-25/B/20/I abocat amb bomba, inclou l'encofrat lateral dels cèrcols amb una quantia 0,05
m2/m2 de sostre

CINQUANTA-TRES  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

K5Z2FXKA     m2  Solera d'encadellat ceràmic de 800x250x40 mm, col·locat amb mort 18,12

Solera d'encadellat ceràmic de 800x250x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, per deixar-ho
vist per la part inferior

DIVUIT  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

K45918D4     m3  Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, 103,90

Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/F/10/IIa de consistència
fluïda i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

CENT TRES  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

K2020204     m   Subministrament i col·locació de tauló de fusta de pi cuperitzat 60,16

Subministrament i col·locació amb tac químic de tauló de fusta de pi cuperitzat de color natural de
15x7 cm perpendicular als rastrells per tal de reforçar els recolzaments en els caps dels rastrells
que estan malmesos per filtracions d'aigues o humitats. Inclou el recalç de cada un dels rastrells
amb falques de la mateixa fusta, de tal forma que tots entrin en càrrega en el seu extrem

SEIXANTA  EUROS amb SETZE CÈNTIMS

K43RC50B     m   Tractament curatiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix, 9,02

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

NOU  EUROS amb DOS CÈNTIMS
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CAPITOL C03 COBERTES                                                        
K5ZD1K0K     m   Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina amb trenca 19,72

Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina amb trencaaigües, recolzada sobre encade-
llat ceràmic, col·locades amb morter mixt 1:2:10

DINOU  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

K2020202     pa  Partida alçada a justificar per a la reposició de la base de la 2.868,00

Partida alçada a justificar per a la reposició de la base de la teulada ex istent consistent en la reco-
locació de les peces ceràmiques mogudes o trencades existentes entre els rastrells.

DOS MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-VUIT  EUROS

K52211LK     m2  Col·locació de teula recuperada agafada amb escuma de poliuretà 26,48

Col·locació de teula recuperada agafada amb escuma de poliuretà ignífuga. Inclou el subministra-
ment i instal·lació de peces especials de teula més ample als careners de la coberta.

VINT-I-SIS  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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CAPITOL C04 PAVIMENTS                                                       
K9EAU050     m2  Paviment de mosaic hidràulic amb dibuix, de fins a 5 colors, de 216,24

Paviment de mosaic hidràulic amb dibuix , de fins a 5 colors, de 20x20 cm , col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix

DOS-CENTS SETZE  EUROS amb VINT-I-QUATRE
CÈNTIMS

K9EY201J     m2  Col·locació de paviment de rajola de tipus hidràulic sobre supor 15,34

Col·locació de pav iment de rajola de tipus hidràulic sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a
truc de maceta amb morter de ciment 1:8 i beurada de color

QUINZE  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

K511PJFB     m2  Acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola ce 37,15

Acabat de terrat amb pav iment format per dues capes de rajola ceràmica, una de ceràmica co-
muna i una de mecànica amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locades la 1a amb
morter asfàltic i la 2a amb morter mix t 1:2:10

TRENTA-SET  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

K9DA122X     m2  Paviment interior, de rajola de terracota de15x30 cm model manua 62,90

Paviment interior, de rajola de terracota de15x30 cm model manual de la casa ceràmica Elies o
similar, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beu-
rada CG2 (UNE-EN 13888), col·locada a l'espiga

SEIXANTA-DOS  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

K3030102     u   Segellat de pou o dipòsit consistent en el sanejament de la part 1.540,14

Segellat de pou o dipòsit consistent en el sanejament de la part enfonçada (aproximadament
2m2), omplir la cav itat amb graves compactades, col·locació de làmina de polipropilè, solera de
formigó de 12 cm de gruix i recolocació del pav iment

MIL CINC-CENTS QUARANTA  EUROS amb CATORZE
CÈNTIMS

K3030103     u   Aixecament de paviment existent de dimensions aproximades de 0,8 1.246,86

Aixecament de pav iment ex istent de dimensions aproximades de 0,80x2,60m consistent en l'ar-
rencada i recuperació del paviment existent, el reomplert amb morter alleugerit fins a recuperar el
nivell i la col·locació de les peces recuperades

MIL DOS-CENTS QUARANTA-SIS  EUROS amb
VUITANTA-SIS CÈNTIMS
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CAPITOL C05 REVESTIMENTS                                                    
K878C1B6     m2  Neteja de parament corb (voltes) de pedra amb raig de sorra de s 9,97

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

NOU  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

K89BC0J0     m2  Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa d'acer amb barrots a 1 30,72

Fregat d'òx id, neteja i repintat de reixa 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

TRENTA  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

K81ZA8C0     m   Empit finestra i arestes                                        16,63

Protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell recte de 7,5 mm, per a un gruix
de revestiment de 12 mm, i empit amb placa de pedra artificial de 40 cm d'amplada

SETZE  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
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CAPITOL C06 IMPERMEABILITZACIÓ I  AILLAMENTS                                 
K7613A06     m2  Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'un 22,73

Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix  1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no
regenerat (butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic

VINT-I-DOS  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

K7B451B0     m2  Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecàni 1,85

Geotèx til format per feltre de polièster no teix it lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat
sense adherir

UN  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

K5ZFQS00     u   Gàrgola de pvc amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de llar 13,12

Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de llargària, amb cassoleta en an-
gle, soldada sota la impermeabilització

TRETZE  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

K7C38304     m2  Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 80 kg/m 13,97

Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 80 kg/m3, 30 mm de gruix  , autoextin-
gible, col·locades amb fixacions mecàniques

TRETZE  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

K5315153     m2  Coberta de placa fibrociment NT, de color gris, de perfil ona gr 20,42

Coberta de placa fibrociment NT, de color gris, de perfil ona gran, de més de 2,5 fins a 3,05 m de
llargària, ancorada sobre corretges d'alçària 11 a 15 cm

VINT  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

K5ZJS76K     m   Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gr 16,44

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 60 cm de desenvolupa-
ment, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i
segellat

SETZE  EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
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CAPITOL C07 VARIS                                                           
K4040101     m2  Reparació de façana consistent en el sanjemament i repicat de le 283,85

Reparació de façana consistent en el sanjemament i repicat de les zones malmeses i despres-
ses, consolidació amb morter i material d'obra la part dels elements interns de la paret, bàsica-
ment mamposteria, i aplicació de una capa de recobriment morter tipus sika o similar, igualant
l'actuació amb la resta de la façana.

DOS-CENTS VUITANTA-TRES  EUROS amb
VUITANTA-CINC CÈNTIMS

K4040102     m   Restitució de baranes dels balcons de la façana principal, repro 167,53

Restitució de baranes dels balcons de la façana principal, reproduint les originals, formades per
perfils de ferro massís composats amb barrots verticals de 14x14mm cada 100mm i passamà
superior i inferior de 8x40mm, amb una alçada de 950 mm. Inclou pintura

CENT SEIXANTA-SET  EUROS amb CINQUANTA-TRES
CÈNTIMS

K4040103     u   Protecció d'obertures mitjançant xapa grecada microperforada gal 250,00

Protecció d'obertures mitjançant xapa grecada microperforada galvanitzada, reforçada amb marc
perimetral de tub galvanitzat de 40x10 mm i una creu central de reforç del mateix perfil, collada a
la paret amb fixacions mecàniques.
Mides variables de 1,30x2,00m a 0,90x1,10m.

DOS-CENTS CINQUANTA  EUROS

K4040104     pa  Partida alçada a justificar per a la reparació de baixants. Incl 7.000,00

Partida alçada a justificar per a la reparació de baixants. Inclou inspecció amb càmera. De l'anali-
si es proposaran les intervencions a fer. Inclou el canvi de les conduccions que siguin necessà-
ries.

SET MIL  EUROS

K4040107     u   Restauració d'alicatat consistent en el repicat de la rajola sob 206,55

Restauració d'alicatat consistent en el repicat de la rajola sobreposada a l'ex istent, deixant v ista la
rajola original, i reposició d'algunes peces en entregues

DOS-CENTS SIS  EUROS amb CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS

K4040109     u   Substitució de lluernari de l'escala interior per un vidre làmin 990,00

Substitució de lluernari de l'escala interior per un v idre làmina de 6+6/c/5+5 sobre marc metàl·lic,
inclòs entregues i impermeabilitzacions a coberta

NOU-CENTS NORANTA  EUROS

K4040110     u   Tapiat provisional d'accés al soterrani mitjanaçat estructura de 1.200,00

Tapiat prov isional d'accés al soterrani mitjanaçat estructura de pi cuperitzat i iates de fusta de 3
cm de gruix, amb marc metà·lic i ferratges. El conjunt serà practicable

MIL DOS-CENTS  EUROS

K4040111     u   Partida alçada a justificar per a la reparació de la porta metàl 450,00

Partida alçada a justificar per a la reparació de la porta metàl·lica d'entrada al pati, inclós la ins-
tal·lació de un pany nou.

QUATRE-CENTS CINQUANTA  EUROS

K4040112     u   Partida alçada per a la neteja final de l'obra.                 1.500,00

Partida alçada per a la neteja final de l'obra.

MIL CINC-CENTS  EUROS

KAF11774     u   Finestra d'alumini lacat ,col·locada sobre bastiment de base, am 593,57

Finestra d'alumini lacat ,col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 90x120 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua se-
gons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana, inclós reixa metàl·lica practicable de protecció

CINC-CENTS NORANTA-TRES  EUROS amb
CINQUANTA-SET CÈNTIMS
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KAF5D174     u   Balconera d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de b 902,69

Balconera d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aprox imat de 75x220 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima
3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana, inclós reixa metàl·lica practicable de protecció

NOU-CENTS DOS  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

KQN2U001     u   Escala metàl·lica amb anells de protecció, amb tubs d'acer S275J 1.200,00

Escala metàl·lica amb anells de protecció, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, tre-
ballats al taller, amb acabat galvanitzat, col·locada a l'obra

MIL DOS-CENTS  EUROS

EB71UC10     m   Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7 5,34

Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia
de v ida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig
(separació < 15 m) i tesat

CINC  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

EB71UE10     u   Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horit 204,26

Conjunt d'elements per als dos ex trems d'una línia de v ida horitzontal fixa, format per dos termi-
nals d'alumini fixats amb cargols d'acer inox idable, un tensor de forqueta per a regulació del cable
i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1

DOS-CENTS QUATRE  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

EB71UH10     u   Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa 39,70

Element de suport intermedi per a línia de v ida horitzontal fixa, d'alumini, fixat amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

TRENTA-NOU  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

EB76J512     u   Subministrament d'armari per guardar equipament bàsic de seguret 500,00

Subministrament d'armari per guardar equipament bàsic de seguretat format per armilla reflectant,
casc, guants, disipador de caigudes i arnés. Inclou dues peces de cada unitat

CINC-CENTS  EUROS
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CAPITOL C08 GESTIÓ DE RESIDUS                                               
K2R24200     m3  Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició 19,08

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DE-
CRETO 105/2008, amb mitjans manuals

DINOU  EUROS amb VUIT CÈNTIMS

K2R54237     m3  Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de res 6,39

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

SIS  EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

K2RA75A0     m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats n 32,25

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Resi-
dus (ORDEN MAM/304/2002)

TRENTA-DOS  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
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CAPITOL C09 CONTROL DE QUALITAT                                             
C050101      pa  Partida alçada de cobrament íntegre per la correcta execució del 3.300,00

Partida alçada de cobrament íntegre per la correcta execució del Pla de Control de Qualitat de l'o-
bra. Es presentarà un pla de control de qualitat abans de l'inici de les obres que inclourà com a
mínim les següents proves:
Provetes de formigó, proves de càrrega, proves d'estanqueitat, proves d'impermeabilització de
cobertes inclinades, assaitjos de materials emprats, comprovació de soldadures, etc.)

TRES MIL TRES-CENTS  EUROS
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CAPITOL C10 SEGURETAT I  SALUT                                               
C060101      u   Partida alçada de cobrament íntegre per al seguiment de les mesu 6.000,00

Partida alçada de cobrament íntegre per al seguiment de les mesures de seguretat descrites al
corresponent Estudi de Seguretat i Salut de l'obra.

SIS MIL  EUROS

C060102      u   Il·luminació provisional de totes les dependències amb un punt d 1.500,00

Il·luminació prov isional de totes les dependències amb un punt de llum com a mínim i cablejat
provisional. Aquests punts de llum quedaran a l'obra com a enllumenat prov isional per al mante-
niment

MIL CINC-CENTS  EUROS
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CAPITOL C01 ENDERROCS                                                       
K1RA16A7     m2  Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitja

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

Ma d'obra ...................................................... 1,14750

Maquinaria..................................................... 0,12120

Materials........................................................ 0,01725

TOTAL PARTIDA........................................... 1,29

K2148251     m3  Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega m

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

contenidor

Ma d'obra ...................................................... 119,85000

Materials........................................................ 1,79775

TOTAL PARTIDA........................................... 121,65

K2153701     m2  Arrencada de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals 

Arrencada de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa

sobre camió o contenidor, inclòs estructura de suport

Ma d'obra ...................................................... 5,64000

Materials........................................................ 0,08460

TOTAL PARTIDA........................................... 5,72

K2112695     m3  Enderroc d'edificació annexe, de 30 a 250 m3 de volum ap        

Enderroc d'edificació annexe, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària, amb estructu-

ra d'obra de fàbrica, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport

ni gestió de residus ni residus especials, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de

runa sobre camió o contenidor

Ma d'obra ...................................................... 4,01240

Maquinaria..................................................... 7,46240

Materials........................................................ 0,06015

TOTAL PARTIDA........................................... 11,53

K21JB111     u   Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos 

Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes

d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Ma d'obra ...................................................... 13,28700

Materials........................................................ 0,19935

TOTAL PARTIDA........................................... 13,49

K21JD111     u   Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconn

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnex ió de les xarxes d'aigua i

d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Ma d'obra ...................................................... 14,67300

Materials........................................................ 0,22005

TOTAL PARTIDA........................................... 14,89

K2161511     m2  Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manual

Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa

sobre camió o contenidor

Ma d'obra ...................................................... 5,45200

Materials........................................................ 0,08175

TOTAL PARTIDA........................................... 5,53
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K2183501     m2  Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals 

Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre

camió o contenidor

Ma d'obra ...................................................... 8,64800

Materials........................................................ 0,12975

TOTAL PARTIDA........................................... 8,78

K2148M24     m2  Enderroc de volta de ceràmica, de tres gruixos, a mà i amb compr

Enderroc de volta de ceràmica, de tres gruixos, a mà i amb compressor i càrrega manual de ru-

na sobre camió o contenidor. Caldrà recuperar les rajoles de pav iment hidràulic ex istentes i nete-

jarles per torna-les a col·locar. Inclou part proporcional d'apuntalament horitzontal de les parets

fins a la construcció de la nova volta.

Ma d'obra ...................................................... 22,95000

Maquinaria..................................................... 2,34000

Materials........................................................ 1,66225

TOTAL PARTIDA........................................... 26,95

K2148A94     m2  Enderroc de sostre de bigueta ceràmica, a mà i amb compressor i 

Enderroc de sostre de bigueta aluminósica,a mà i amb compressor i càrrega manual de runa so-

bre camió o contenidor

Ma d'obra ...................................................... 29,12800

Maquinaria..................................................... 6,93900

Materials........................................................ 0,43695

TOTAL PARTIDA........................................... 36,50

K2144F00     m2  Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigue

Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i instal·lacions

interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Ma d'obra ...................................................... 33,12750

Maquinaria..................................................... 1,09900

Materials........................................................ 0,49695

TOTAL PARTIDA........................................... 34,72

KPA00001     m2  Enderroc de coberta de plaques de fibrociment i elements de fixa

Enderroc de coberta de plaques de fibrociment i elements de fixació, subjecta mecànicament so-

bre correteja estructural, en coberta inclinada amb un pendent mig del 30% , amb mijtans ma-

nuals, inclós càrrega manual a transport especial. Inclós deposició controlada a dipòsit autoritzat

de residus de fibrociment especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o de-

molició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

TOTAL PARTIDA........................................... 22,00

K2151R01     m2  Enderroc d'estructura metàl·lica de claraboia amb mitjans manual

Enderroc d'estructura metàl·lica de claraboia amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual

de runa sobre camió o contenidor

Ma d'obra ...................................................... 21,49600

Maquinaria..................................................... 1,39800

Materials........................................................ 0,32250

TOTAL PARTIDA........................................... 23,22

K3030101     m2  Arrencat de làmina de paviment sintètic encolat                 

Arrencat de làmina de paviment sintètic encolat

Ma d'obra ...................................................... 5,64000

Materials........................................................ 0,14100

TOTAL PARTIDA........................................... 5,78
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K2194421     m2  Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega man

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

contenidor

Ma d'obra ...................................................... 28,20000

Materials........................................................ 0,42300

TOTAL PARTIDA........................................... 28,62

K2165240     m2  Obertura de finestra tapiada amb valor patrimonial amb maó ceràm

Obertura de finestra tapiada amb valor patrimonial amb maó ceràmic de 15 cm com a màx im, fet

per restaurador, grau de dificultat mitjà, amb mitjans manualsi càrrega manual de runa sobre ca-

mió o contenidor de runes

Ma d'obra ...................................................... 29,66880

Materials........................................................ 0,44505

TOTAL PARTIDA........................................... 30,11

K215750A     m2  Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterio

Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

Ma d'obra ...................................................... 23,30200

Materials........................................................ 0,34950

TOTAL PARTIDA........................................... 23,65

KPA00003     u   Obertura de finestra a la planta sotacoberta de mides 80x150 cm,

Obertura de finestra a la planta sotacoberta de mides 80x150 cm, inclós dindell metàl·lic, càrrega

manual de runes.

TOTAL PARTIDA........................................... 220,00

KPA00004     u   Obertura de porta la planta primera de mides 80x210 cm, inclós d

Obertura de porta la planta primera de mides 80x210 cm, inclós dindell metàl·lic, càrrega manual

de runes.

TOTAL PARTIDA........................................... 250,00

KPA00002     pa  Partida alçada per a la recuperació de materials per a la seva r

Partida alçada a justificar per a la recuperació de materials per a la seva reutilització (teules, cerà-

miques, rajoles....)

TOTAL PARTIDA........................................... 1.500,00
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CAPITOL C02 ELEMENTS ESTRUCTURALS                                           
K4040108     u   Estudi tècnic complert efectuat per tècnic competent de l'estruc

Estudi tècnic complert efectuat per tècnic competent de l'estructura de fusta existent amb aportació

de certificat del seu estat i solidesa i definint les intervencions que cal fer.

TOTAL PARTIDA........................................... 3.000,00

K4F625DE     m2  Volta cilíndrica estructural a plec de llibre de gruix 14 cm, de

Volta cilíndrica estructural a plec de llibre de gruix 14 cm, amb rajola manual cuita al sol de

290x140 mm R10 N/mm2, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, d'una cara v ista,

col·locat amb morter de ciment 1:4

Ma d'obra ...................................................... 191,46000

Materials........................................................ 63,90371

TOTAL PARTIDA........................................... 255,36

K433F144     m3  Biga de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de 

Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5

m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1

(UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra recolzada, inclós obertura de forat per al recolzament i base

de formigó

Ma d'obra ...................................................... 164,95000

Materials........................................................ 515,60425

TOTAL PARTIDA........................................... 680,55

K2020201     m   Subministrament i col·locació de bigueta de formigó pretesat de 

Subministrament i col·locació de bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb arma-

dura activa de tensió compresa entre 61 i 96 kN

Ma d'obra ...................................................... 6,01100

Materials........................................................ 6,61015

TOTAL PARTIDA........................................... 12,62

445A16H5     m2  Sostre nervat unidireccional de 20+4 cm, amb revoltons de formig

Sostre nervat unidireccional de 20+4 cm, amb revoltons de formigó amb volta per anar v istos, in-

tereixos 0,6 m, amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades,

armadura en malles electrosoldades 15x30 cm, 6i 6 mm de D, i una quantia 0,08 m3 de formigó

HA-25/B/20/I abocat amb bomba, inclou l'encofrat lateral dels cèrcols amb una quantia 0,05

m2/m2 de sostre

Materials........................................................ 53,70270

TOTAL PARTIDA........................................... 53,70

K5Z2FXKA     m2  Solera d'encadellat ceràmic de 800x250x40 mm, col·locat amb mort

Solera d'encadellat ceràmic de 800x250x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, per deixar-ho

vist per la part inferior

Ma d'obra ...................................................... 14,04040

Materials........................................................ 4,08303

TOTAL PARTIDA........................................... 18,12

K45918D4     m3  Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, 

Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/F/10/IIa de consistència

fluïda i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

Ma d'obra ...................................................... 8,09113

Maquinaria..................................................... 21,41484

Materials........................................................ 74,39525

TOTAL PARTIDA........................................... 103,90
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K2020204     m   Subministrament i col·locació de tauló de fusta de pi cuperitzat

Subministrament i col·locació amb tac químic de tauló de fusta de pi cuperitzat de color natural de

15x7 cm perpendicular als rastrells per tal de reforçar els recolzaments en els caps dels rastrells

que estan malmesos per filtracions d'aigues o humitats. Inclou el recalç de cada un dels rastrells

amb falques de la mateixa fusta, de tal forma que tots entrin en càrrega en el seu extrem

Ma d'obra ...................................................... 20,65500

Materials........................................................ 39,50000

TOTAL PARTIDA........................................... 60,16

K43RC50B     m   Tractament curatiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix,

Tractament curatiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix , amb protector químic insectici-

da-fungicida per a fusta (TP8), aplicat mitjançant injecció i polvorització en caps i tota la longitud

de l'element

Ma d'obra ...................................................... 7,02270

Materials........................................................ 1,99810

TOTAL PARTIDA........................................... 9,02
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CAPITOL C03 COBERTES                                                        
K5ZD1K0K     m   Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina amb trenca

Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina amb trencaaigües, recolzada sobre encade-

llat ceràmic, col·locades amb morter mixt 1:2:10

Ma d'obra ...................................................... 12,76400

Materials........................................................ 6,95144

TOTAL PARTIDA........................................... 19,72

K2020202     pa  Partida alçada a justificar per a la reposició de la base de la 

Partida alçada a justificar per a la reposició de la base de la teulada ex istent consistent en la reco-

locació de les peces ceràmiques mogudes o trencades existentes entre els rastrells.

Ma d'obra ...................................................... 1.888,00000

Materials........................................................ 980,00000

TOTAL PARTIDA........................................... 2.868,00

K52211LK     m2  Col·locació de teula recuperada agafada amb escuma de poliuretà 

Col·locació de teula recuperada agafada amb escuma de poliuretà ignífuga. Inclou el subministra-

ment i instal·lació de peces especials de teula més ample als careners de la coberta.

Ma d'obra ...................................................... 22,33700

Materials........................................................ 4,14600

TOTAL PARTIDA........................................... 26,48
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CAPITOL C04 PAVIMENTS                                                       
K9EAU050     m2  Paviment de mosaic hidràulic amb dibuix, de fins a 5 colors, de 

Paviment de mosaic hidràulic amb dibuix , de fins a 5 colors, de 20x20 cm , col·locat a truc de

maceta amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix

Ma d'obra ...................................................... 12,19500

Materials........................................................ 204,04344

TOTAL PARTIDA........................................... 216,24

K9EY201J     m2  Col·locació de paviment de rajola de tipus hidràulic sobre supor

Col·locació de pav iment de rajola de tipus hidràulic sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a

truc de maceta amb morter de ciment 1:8 i beurada de color

Ma d'obra ...................................................... 11,52960

Materials........................................................ 3,81302

TOTAL PARTIDA........................................... 15,34

K511PJFB     m2  Acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola ce

Acabat de terrat amb pav iment format per dues capes de rajola ceràmica, una de ceràmica co-

muna i una de mecànica amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locades la 1a amb

morter asfàltic i la 2a amb morter mix t 1:2:10

Ma d'obra ...................................................... 22,97520

Materials........................................................ 14,16990

TOTAL PARTIDA........................................... 37,15

K9DA122X     m2  Paviment interior, de rajola de terracota de15x30 cm model manua

Paviment interior, de rajola de terracota de15x30 cm model manual de la casa ceràmica Elies o

similar, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beu-

rada CG2 (UNE-EN 13888), col·locada a l'espiga

Ma d'obra ...................................................... 24,31700

Materials........................................................ 38,58551

TOTAL PARTIDA........................................... 62,90

K3030102     u   Segellat de pou o dipòsit consistent en el sanejament de la part

Segellat de pou o dipòsit consistent en el sanejament de la part enfonçada (aproximadament

2m2), omplir la cav itat amb graves compactades, col·locació de làmina de polipropilè, solera de

formigó de 12 cm de gruix i recolocació del pav iment

Ma d'obra ...................................................... 826,20000

Maquinaria..................................................... 18,76000

Materials........................................................ 695,18433

TOTAL PARTIDA........................................... 1.540,14

K3030103     u   Aixecament de paviment existent de dimensions aproximades de 0,8

Aixecament de pav iment ex istent de dimensions aproximades de 0,80x2,60m consistent en l'ar-

rencada i recuperació del paviment existent, el reomplert amb morter alleugerit fins a recuperar el

nivell i la col·locació de les peces recuperades

Ma d'obra ...................................................... 826,20000

Materials........................................................ 420,65500

TOTAL PARTIDA........................................... 1.246,86
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CAPITOL C05 REVESTIMENTS                                                    
K878C1B6     m2  Neteja de parament corb (voltes) de pedra amb raig de sorra de s

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

Ma d'obra ...................................................... 6,19650

Maquinaria..................................................... 2,91600

Materials........................................................ 0,86062

TOTAL PARTIDA........................................... 9,97

K89BC0J0     m2  Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa d'acer amb barrots a 1

Fregat d'òx id, neteja i repintat de reixa 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

Ma d'obra ...................................................... 23,09950

Materials........................................................ 7,62318

TOTAL PARTIDA........................................... 30,72

K81ZA8C0     m   Empit finestra i arestes                                        

Protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell recte de 7,5 mm, per a un gruix

de revestiment de 12 mm, i empit amb placa de pedra artificial de 40 cm d'amplada

Ma d'obra ...................................................... 1,91460

Materials........................................................ 14,71125

TOTAL PARTIDA........................................... 16,63
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CAPITOL C06 IMPERMEABILITZACIÓ I  AILLAMENTS                                 
K7613A06     m2  Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'un

Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix  1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no

regenerat (butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic

Ma d'obra ...................................................... 7,15110

Materials........................................................ 15,57805

TOTAL PARTIDA........................................... 22,73

K7B451B0     m2  Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecàni

Geotèx til format per feltre de polièster no teix it lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat

sense adherir

Ma d'obra ...................................................... 1,30020

Materials........................................................ 0,54750

TOTAL PARTIDA........................................... 1,85

K5ZFQS00     u   Gàrgola de pvc amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de llar

Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de llargària, amb cassoleta en an-

gle, soldada sota la impermeabilització

Ma d'obra ...................................................... 2,25100

Materials........................................................ 10,87375

TOTAL PARTIDA........................................... 13,12

K7C38304     m2  Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 80 kg/m

Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 80 kg/m3, 30 mm de gruix  , autoextin-

gible, col·locades amb fixacions mecàniques

Ma d'obra ...................................................... 2,55280

Materials........................................................ 11,42025

TOTAL PARTIDA........................................... 13,97

K5315153     m2  Coberta de placa fibrociment NT, de color gris, de perfil ona gr

Coberta de placa fibrociment NT, de color gris, de perfil ona gran, de més de 2,5 fins a 3,05 m de

llargària, ancorada sobre corretges d'alçària 11 a 15 cm

Ma d'obra ...................................................... 5,82940

Materials........................................................ 14,59375

TOTAL PARTIDA........................................... 20,42

K5ZJS76K     m   Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gr

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 60 cm de desenvolupa-

ment, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i

segellat

Ma d'obra ...................................................... 9,75150

Materials........................................................ 6,68929

TOTAL PARTIDA........................................... 16,44
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CAPITOL C07 VARIS                                                           
K4040101     m2  Reparació de façana consistent en el sanjemament i repicat de le

Reparació de façana consistent en el sanjemament i repicat de les zones malmeses i despres-

ses, consolidació amb morter i material d'obra la part dels elements interns de la paret, bàsica-

ment mamposteria, i aplicació de una capa de recobriment morter tipus sika o similar, igualant

l'actuació amb la resta de la façana.

Ma d'obra ...................................................... 115,66800

Materials........................................................ 168,18242

TOTAL PARTIDA........................................... 283,85

K4040102     m   Restitució de baranes dels balcons de la façana principal, repro

Restitució de baranes dels balcons de la façana principal, reproduint les originals, formades per

perfils de ferro massís composats amb barrots verticals de 14x14mm cada 100mm i passamà

superior i inferior de 8x40mm, amb una alçada de 950 mm. Inclou pintura

Ma d'obra ...................................................... 92,49565

Materials........................................................ 75,03022

TOTAL PARTIDA........................................... 167,53

K4040103     u   Protecció d'obertures mitjançant xapa grecada microperforada gal

Protecció d'obertures mitjançant xapa grecada microperforada galvanitzada, reforçada amb marc

perimetral de tub galvanitzat de 40x10 mm i una creu central de reforç del mateix perfil, collada a

la paret amb fixacions mecàniques.

Mides variables de 1,30x2,00m a 0,90x1,10m.

TOTAL PARTIDA........................................... 250,00

K4040104     pa  Partida alçada a justificar per a la reparació de baixants. Incl

Partida alçada a justificar per a la reparació de baixants. Inclou inspecció amb càmera. De l'anali-

si es proposaran les intervencions a fer. Inclou el canvi de les conduccions que siguin necessà-

ries.

TOTAL PARTIDA........................................... 7.000,00

K4040107     u   Restauració d'alicatat consistent en el repicat de la rajola sob

Restauració d'alicatat consistent en el repicat de la rajola sobreposada a l'ex istent, deixant v ista la

rajola original, i reposició d'algunes peces en entregues

Ma d'obra ...................................................... 206,55000

TOTAL PARTIDA........................................... 206,55

K4040109     u   Substitució de lluernari de l'escala interior per un vidre làmin

Substitució de lluernari de l'escala interior per un v idre làmina de 6+6/c/5+5 sobre marc metàl·lic,

inclòs entregues i impermeabilitzacions a coberta

TOTAL PARTIDA........................................... 990,00

K4040110     u   Tapiat provisional d'accés al soterrani mitjanaçat estructura de

Tapiat prov isional d'accés al soterrani mitjanaçat estructura de pi cuperitzat i iates de fusta de 3

cm de gruix, amb marc metà·lic i ferratges. El conjunt serà practicable

TOTAL PARTIDA........................................... 1.200,00

K4040111     u   Partida alçada a justificar per a la reparació de la porta metàl

Partida alçada a justificar per a la reparació de la porta metàl·lica d'entrada al pati, inclós la ins-

tal·lació de un pany nou.

TOTAL PARTIDA........................................... 450,00

K4040112     u   Partida alçada per a la neteja final de l'obra.                 

Partida alçada per a la neteja final de l'obra.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.500,00
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KAF11774     u   Finestra d'alumini lacat ,col·locada sobre bastiment de base, am

Finestra d'alumini lacat ,col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit

d'obra aproximat de 90x120 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de

permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua se-

gons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,

sense persiana, inclós reixa metàl·lica practicable de protecció

Ma d'obra ...................................................... 11,30300

Materials........................................................ 582,26300

TOTAL PARTIDA........................................... 593,57

KAF5D174     u   Balconera d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de b

Balconera d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a

un buit d'obra aprox imat de 75x220 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima

3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua

segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN

12210, sense persiana, inclós reixa metàl·lica practicable de protecció

Ma d'obra ...................................................... 13,62900

Materials........................................................ 889,05825

TOTAL PARTIDA........................................... 902,69

KQN2U001     u   Escala metàl·lica amb anells de protecció, amb tubs d'acer S275J

Escala metàl·lica amb anells de protecció, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, tre-

ballats al taller, amb acabat galvanitzat, col·locada a l'obra

TOTAL PARTIDA........................................... 1.200,00

EB71UC10     m   Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7

Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia

de v ida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig

(separació < 15 m) i tesat

Ma d'obra ...................................................... 0,69780

Materials........................................................ 4,64450

TOTAL PARTIDA........................................... 5,34

EB71UE10     u   Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horit

Conjunt d'elements per als dos ex trems d'una línia de v ida horitzontal fixa, format per dos termi-

nals d'alumini fixats amb cargols d'acer inox idable, un tensor de forqueta per a regulació del cable

i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1

Ma d'obra ...................................................... 11,63000

Materials........................................................ 192,62705

TOTAL PARTIDA........................................... 204,26

EB71UH10     u   Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa

Element de suport intermedi per a línia de v ida horitzontal fixa, d'alumini, fixat amb cargols d'acer

inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

Ma d'obra ...................................................... 5,99700

Materials........................................................ 33,70000

TOTAL PARTIDA........................................... 39,70

EB76J512     u   Subministrament d'armari per guardar equipament bàsic de seguret

Subministrament d'armari per guardar equipament bàsic de seguretat format per armilla reflectant,

casc, guants, disipador de caigudes i arnés. Inclou dues peces de cada unitat

TOTAL PARTIDA........................................... 500,00
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CAPITOL C08 GESTIÓ DE RESIDUS                                               
K2R24200     m3  Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DE-

CRETO 105/2008, amb mitjans manuals

Ma d'obra ...................................................... 18,80000

Materials........................................................ 0,28200

TOTAL PARTIDA........................................... 19,08

K2R54237     m3  Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de res

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps

d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Maquinaria..................................................... 6,39128

TOTAL PARTIDA........................................... 6,39

K2RA75A0     m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats n

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43

t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Resi-

dus (ORDEN MAM/304/2002)

Materials........................................................ 32,25000

TOTAL PARTIDA........................................... 32,25

14 de juny  de 2016  Pàgina 6



QUADRE DE PREUS 2
REFORMA MASIA CAN CASANOVAS                                     

AJUNTAMENT DE TERRASSA          

                                

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C09 CONTROL DE QUALITAT                                             
C050101      pa  Partida alçada de cobrament íntegre per la correcta execució del

Partida alçada de cobrament íntegre per la correcta execució del Pla de Control de Qualitat de l'o-

bra. Es presentarà un pla de control de qualitat abans de l'inici de les obres que inclourà com a

mínim les següents proves:

Provetes de formigó, proves de càrrega, proves d'estanqueitat, proves d'impermeabilització de

cobertes inclinades, assaitjos de materials emprats, comprovació de soldadures, etc.)

TOTAL PARTIDA........................................... 3.300,00
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CAPITOL C10 SEGURETAT I  SALUT                                               
C060101      u   Partida alçada de cobrament íntegre per al seguiment de les mesu

Partida alçada de cobrament íntegre per al seguiment de les mesures de seguretat descrites al

corresponent Estudi de Seguretat i Salut de l'obra.

TOTAL PARTIDA........................................... 6.000,00

C060102      u   Il·luminació provisional de totes les dependències amb un punt d

Il·luminació prov isional de totes les dependències amb un punt de llum com a mínim i cablejat

provisional. Aquests punts de llum quedaran a l'obra com a enllumenat prov isional per al mante-

niment

TOTAL PARTIDA........................................... 1.500,00
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CAPITOL C01 ENDERROCS                                                       

K1RA16A7     m2  Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitja

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

1.800,00 1,29 2.322,00

K2148251     m3  Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega m

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

contenidor

19,57 121,65 2.380,69

K2153701     m2  Arrencada de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals 

Arrencada de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre

camió o contenidor, inclòs estructura de suport

63,40 5,72 362,65

K2112695     m3  Enderroc d'edificació annexe, de 30 a 250 m3 de volum ap        

Enderroc d'edificació annexe, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària, amb estructura

d'obra de fàbrica, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni

gestió de residus ni residus especials, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa

sobre camió o contenidor

240,24 11,53 2.769,97

K21JB111     u   Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos 

Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnex ió de les xarxes

d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

9,00 13,49 121,41

K21JD111     u   Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconn

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'eva-

cuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

5,00 14,89 74,45

K2161511     m2  Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manual

Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-

bre camió o contenidor

50,60 5,53 279,82

K2183501     m2  Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals 

Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-

mió o contenidor

155,00 8,78 1.360,90

K2148M24     m2  Enderroc de volta de ceràmica, de tres gruixos, a mà i amb compr

Enderroc de volta de ceràmica, de tres gruixos, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa

sobre camió o contenidor. Caldrà recuperar les rajoles de pav iment hidràulic existentes i netejarles

per torna-les a col·locar. Inclou part proporcional d'apuntalament horitzontal de les parets fins a la

construcció de la nova volta.

38,72 26,95 1.043,50

K2148A94     m2  Enderroc de sostre de bigueta ceràmica, a mà i amb compressor i 

Enderroc de sostre de bigueta aluminósica,a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre

camió o contenidor

48,33 36,50 1.764,05
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K2144F00     m2  Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigue

Enderroc de sostre complet, incloent pav iment, entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i instal·lacions in-

terior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

9,75 34,72 338,52

KPA00001     m2  Enderroc de coberta de plaques de fibrociment i elements de fixa

Enderroc de coberta de plaques de fibrociment i elements de fixació, subjecta mecànicament sobre

correteja estructural, en coberta inclinada amb un pendent mig del 30% , amb mijtans manuals, inclós

càrrega manual a transport especial. Inclós deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fi-

brociment especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi

170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

89,00 22,00 1.958,00

K2151R01     m2  Enderroc d'estructura metàl·lica de claraboia amb mitjans manual

Enderroc d'estructura metàl·lica de claraboia amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de

runa sobre camió o contenidor

85,00 23,22 1.973,70

K3030101     m2  Arrencat de làmina de paviment sintètic encolat                 

Arrencat de làmina de paviment sintètic encolat

70,00 5,78 404,60

K2194421     m2  Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega man

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o con-

tenidor

7,00 28,62 200,34

K2165240     m2  Obertura de finestra tapiada amb valor patrimonial amb maó ceràm

Obertura de finestra tapiada amb valor patrimonial amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet per

restaurador, grau de dificultat mitjà, amb mitjans manualsi càrrega manual de runa sobre camió o con-

tenidor de runes

7,36 30,11 221,61

K215750A     m2  Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterio

Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

585,00 23,65 13.835,25

KPA00003     u   Obertura de finestra a la planta sotacoberta de mides 80x150 cm,

Obertura de finestra a la planta sotacoberta de mides 80x150 cm, inclós dindell metàl·lic, càrrega ma-

nual de runes.

1,00 220,00 220,00

KPA00004     u   Obertura de porta la planta primera de mides 80x210 cm, inclós d

Obertura de porta la planta primera de mides 80x210 cm, inclós dindell metàl·lic, càrrega manual de

runes.

1,00 250,00 250,00

KPA00002     pa  Partida alçada per a la recuperació de materials per a la seva r

Partida alçada a justificar per a la recuperació de materials per a la seva reutilització (teules, ceràmi-

ques, rajoles....)

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL CAPITOL C01 ENDERROCS ..................................................................................................................... 33.381,46
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CAPITOL C02 ELEMENTS ESTRUCTURALS                                           

K4040108     u   Estudi tècnic complert efectuat per tècnic competent de l'estruc

Estudi tècnic complert efectuat per tècnic competent de l'estructura de fusta ex istent amb aportació de

certificat del seu estat i solidesa i definint les intervencions que cal fer.

1,00 3.000,00 3.000,00

K4F625DE     m2  Volta cilíndrica estructural a plec de llibre de gruix 14 cm, de

Volta cilíndrica estructural a plec de llibre de gruix  14 cm, amb rajola manual cuita al sol de 290x140

mm R10 N/mm2, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, d'una cara v ista, col·locat amb

morter de ciment 1:4

38,72 255,36 9.887,54

K433F144     m3  Biga de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de 

Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m,

treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN

351-1), col·locada a l'obra recolzada, inclós obertura de forat per al recolzament i base de formigó

8,77 680,55 5.968,42

K2020201     m   Subministrament i col·locació de bigueta de formigó pretesat de 

Subministrament i col·locació de bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura

activa de tensió compresa entre 61 i 96 kN

54,00 12,62 681,48

445A16H5     m2  Sostre nervat unidireccional de 20+4 cm, amb revoltons de formig

Sostre nervat unidireccional de 20+4 cm, amb revoltons de formigó amb volta per anar v istos, inte-

reixos 0,6 m, amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, ar-

madura en malles electrosoldades 15x30 cm, 6i 6 mm de D, i una quantia 0,08 m3 de formigó

HA-25/B/20/I abocat amb bomba, inclou l'encofrat lateral dels cèrcols amb una quantia 0,05 m2/m2

de sostre

48,63 53,70 2.611,43

K5Z2FXKA     m2  Solera d'encadellat ceràmic de 800x250x40 mm, col·locat amb mort

Solera d'encadellat ceràmic de 800x250x40 mm, col·locat amb morter mix t 1:2:10, per deixar-ho v ist

per la part inferior

90,00 18,12 1.630,80

K45918D4     m3  Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, 

Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/F/10/IIa de consistència fluïda i

grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

18,69 103,90 1.941,89

K2020204     m   Subministrament i col·locació de tauló de fusta de pi cuperitzat

Subministrament i col·locació amb tac químic de tauló de fusta de pi cuperitzat de color natural de

15x7 cm perpendicular als rastrells per tal de reforçar els recolzaments en els caps dels rastrells que

estan malmesos per filtracions d'aigues o humitats. Inclou el recalç de cada un dels rastrells amb fal-

ques de la mateixa fusta, de tal forma que tots entrin en càrrega en el seu extrem

57,15 60,16 3.438,14

K43RC50B     m   Tractament curatiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix,

Tractament curatiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix , amb protector químic insecticida-fun-

gicida per a fusta (TP8), aplicat mitjançant injecció i polvorització en caps i tota la longitud de l'element

1.319,95 9,02 11.905,95

TOTAL CAPITOL C02 ELEMENTS ESTRUCTURALS .......................................................................................... 41.065,65
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CAPITOL C03 COBERTES                                                        

K5ZD1K0K     m   Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina amb trenca

Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina amb trencaaigües, recolzada sobre encadellat

ceràmic, col·locades amb morter mixt 1:2:10

96,00 19,72 1.893,12

K2020202     pa  Partida alçada a justificar per a la reposició de la base de la 

Partida alçada a justificar per a la reposició de la base de la teulada existent consistent en la recolo-

cació de les peces ceràmiques mogudes o trencades existentes entre els rastrells.

1,00 2.868,00 2.868,00

K52211LK     m2  Col·locació de teula recuperada agafada amb escuma de poliuretà 

Col·locació de teula recuperada agafada amb escuma de poliuretà ignífuga. Inclou el subministrament

i instal·lació de peces especials de teula més ample als careners de la coberta.

585,00 26,48 15.490,80

TOTAL CAPITOL C03 COBERTES......................................................................................................................... 20.251,92
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CAPITOL C04 PAVIMENTS                                                       

K9EAU050     m2  Paviment de mosaic hidràulic amb dibuix, de fins a 5 colors, de 

Pav iment de mosaic hidràulic amb dibuix , de fins a 5 colors, de 20x20 cm , col·locat a truc de ma-

ceta amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix

19,36 216,24 4.186,41

K9EY201J     m2  Col·locació de paviment de rajola de tipus hidràulic sobre supor

Col·locació de paviment de rajola de tipus hidràulic sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de

maceta amb morter de ciment 1:8 i beurada de color

19,36 15,34 296,98

K511PJFB     m2  Acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola ce

Acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola ceràmica, una de ceràmica comuna i

una de mecànica amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locades la 1a amb morter asfàl-

tic i la 2a amb morter mixt 1:2:10

177,00 37,15 6.575,55

K9DA122X     m2  Paviment interior, de rajola de terracota de15x30 cm model manua

Pav iment interior, de rajola de terracota de15x30 cm model manual de la casa ceràmica Elies o simi-

lar, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2

(UNE-EN 13888), col·locada a l'espiga

175,33 62,90 11.028,26

K3030102     u   Segellat de pou o dipòsit consistent en el sanejament de la part

Segellat de pou o dipòsit consistent en el sanejament de la part enfonçada (aprox imadament 2m2),

omplir la cav itat amb graves compactades, col·locació de làmina de polipropilè, solera de formigó de

12 cm de gruix  i recolocació del paviment

1,00 1.540,14 1.540,14

K3030103     u   Aixecament de paviment existent de dimensions aproximades de 0,8

Aixecament de paviment existent de dimensions aprox imades de 0,80x2,60m consistent en l'arren-

cada i recuperació del pav iment ex istent, el reomplert amb morter alleugerit fins a recuperar el nivell i

la col·locació de les peces recuperades

1,00 1.246,86 1.246,86

TOTAL CAPITOL C04 PAVIMENTS........................................................................................................................ 24.874,20
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CAPITOL C05 REVESTIMENTS                                                    

K878C1B6     m2  Neteja de parament corb (voltes) de pedra amb raig de sorra de s

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

200,00 9,97 1.994,00

K89BC0J0     m2  Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa d'acer amb barrots a 1

Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa d'acer amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de par-

tícules metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat

27,00 30,72 829,44

K81ZA8C0     m   Empit finestra i arestes                                        

Protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell recte de 7,5 mm, per a un gruix de

revestiment de 12 mm, i empit amb placa de pedra artificial de 40 cm d'amplada

14,72 16,63 244,79

TOTAL CAPITOL C05 REVESTIMENTS ................................................................................................................ 3.068,23
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CAPITOL C06 IMPERMEABILITZACIÓ I  AILLAMENTS                                 

K7613A06     m2  Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'un

Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no rege-

nerat (butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic

389,40 22,73 8.851,06

K7B451B0     m2  Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecàni

Geotèx til format per feltre de polièster no teix it lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sen-

se adherir

194,70 1,85 360,20

K5ZFQS00     u   Gàrgola de pvc amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de llar

Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de llargària, amb cassoleta en angle,

soldada sota la impermeabilització

10,00 13,12 131,20

K7C38304     m2  Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 80 kg/m

Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 80 kg/m3, 30 mm de gruix , autoextingible,

col·locades amb fixacions mecàniques

585,00 13,97 8.172,45

K5315153     m2  Coberta de placa fibrociment NT, de color gris, de perfil ona gr

Coberta de placa fibrociment NT, de color gris, de perfil ona gran, de més de 2,5 fins a 3,05 m de

llargària, ancorada sobre corretges d'alçària 11 a 15 cm

585,00 20,42 11.945,70

K5ZJS76K     m   Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gr

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament,

com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

160,00 16,44 2.630,40

TOTAL CAPITOL C06 IMPERMEABILITZACIÓ I  AILLAMENTS.......................................................................... 32.091,01
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CAPITOL C07 VARIS                                                           

K4040101     m2  Reparació de façana consistent en el sanjemament i repicat de le

Reparació de façana consistent en el sanjemament i repicat de les zones malmeses i despresses,

consolidació amb morter i material d'obra la part dels elements interns de la paret, bàsicament mam-

posteria, i aplicació de una capa de recobriment morter tipus sika o similar, igualant l'actuació amb la

resta de la façana.

25,00 283,85 7.096,25

K4040102     m   Restitució de baranes dels balcons de la façana principal, repro

Restitució de baranes dels balcons de la façana principal, reproduint les originals, formades per perfils

de ferro massís composats amb barrots verticals de 14x14mm cada 100mm i passamà superior i in-

ferior de 8x40mm, amb una alçada de 950 mm. Inclou pintura

9,00 167,53 1.507,77

K4040103     u   Protecció d'obertures mitjançant xapa grecada microperforada gal

Protecció d'obertures mitjançant xapa grecada microperforada galvanitzada, reforçada amb marc peri-

metral de tub galvanitzat de 40x10 mm i una creu central de reforç del mateix perfil, collada a la paret

amb fixacions mecàniques.

Mides variables de 1,30x2,00m a 0,90x1,10m.

18,00 250,00 4.500,00

K4040104     pa  Partida alçada a justificar per a la reparació de baixants. Incl

Partida alçada a justificar per a la reparació de baixants. Inclou inspecció amb càmera. De l'analisi

es proposaran les intervencions a fer. Inclou el canv i de les conduccions que siguin necessàries.

1,00 7.000,00 7.000,00

K4040107     u   Restauració d'alicatat consistent en el repicat de la rajola sob

Restauració d'alicatat consistent en el repicat de la rajola sobreposada a l'ex istent, deixant v ista la ra-

jola original, i reposició d'algunes peces en entregues

1,00 206,55 206,55

K4040109     u   Substitució de lluernari de l'escala interior per un vidre làmin

Substitució de lluernari de l'escala interior per un v idre làmina de 6+6/c/5+5 sobre marc metàl·lic, in-

clòs entregues i impermeabilitzacions a coberta

1,00 990,00 990,00

K4040110     u   Tapiat provisional d'accés al soterrani mitjanaçat estructura de

Tapiat provisional d'accés al soterrani mitjanaçat estructura de pi cuperitzat i iates de fusta de 3 cm de

gruix , amb marc metà·lic i ferratges. El conjunt serà practicable

1,00 1.200,00 1.200,00

K4040111     u   Partida alçada a justificar per a la reparació de la porta metàl

Partida alçada a justificar per a la reparació de la porta metàl·lica d'entrada al pati, inclós la instal·lació

de un pany nou.

1,00 450,00 450,00

K4040112     u   Partida alçada per a la neteja final de l'obra.                 

Partida alçada per a la neteja final de l'obra.

1,00 1.500,00 1.500,00
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KAF11774     u   Finestra d'alumini lacat ,col·locada sobre bastiment de base, am

Finestra d'alumini lacat ,col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra

aproximat de 90x120 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat

a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN

12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, in-

clós reixa metàl·lica practicable de protecció

1,00 593,57 593,57

KAF5D174     u   Balconera d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de b

Balconera d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un

buit d'obra aproximat de 75x220 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de

permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons

UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense

persiana, inclós reixa metàl·lica practicable de protecció

1,00 902,69 902,69

KQN2U001     u   Escala metàl·lica amb anells de protecció, amb tubs d'acer S275J

Escala metàl·lica amb anells de protecció, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treba-

llats al taller, amb acabat galvanitzat, col·locada a l'obra

2,00 1.200,00 2.400,00

EB71UC10     m   Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7

Cable d'acer inox idable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de

v ida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (sepa-

ració < 15 m) i tesat

65,00 5,34 347,10

EB71UE10     u   Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horit

Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de v ida horitzontal fixa, format per dos terminals

d'alumini fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos

terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1

3,00 204,26 612,78

EB71UH10     u   Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa

Element de suport intermedi per a línia de v ida horitzontal fixa, d'alumini, fixat amb cargols d'acer ino-

x idable, segons UNE_EN 795/A1

45,00 39,70 1.786,50

EB76J512     u   Subministrament d'armari per guardar equipament bàsic de seguret

Subministrament d'armari per guardar equipament bàsic de seguretat format per armilla reflectant,

casc, guants, disipador de caigudes i arnés. Inclou dues peces de cada unitat

1,00 500,00 500,00

TOTAL CAPITOL C07 VARIS ................................................................................................................................. 31.593,21
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CAPITOL C08 GESTIÓ DE RESIDUS                                               

K2R24200     m3  Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DE-

CRETO 105/2008, amb mitjans manuals

18,00 19,08 343,44

K2R54237     m3  Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de res

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera

per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

181,09 6,39 1.157,17

K2RA75A0     m3  Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats n

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,

procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (OR-

DEN MAM/304/2002)

181,09 32,25 5.840,15

TOTAL CAPITOL C08 GESTIÓ DE RESIDUS....................................................................................................... 7.340,76
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CAPITOL C09 CONTROL DE QUALITAT                                             

C050101      pa  Partida alçada de cobrament íntegre per la correcta execució del

Partida alçada de cobrament íntegre per la correcta execució del Pla de Control de Qualitat de l'obra.

Es presentarà un pla de control de qualitat abans de l'inici de les obres que inclourà com a mínim les

següents proves:

Provetes de formigó, proves de càrrega, proves d'estanqueitat, proves d'impermeabilització de co-

bertes inclinades, assaitjos de materials emprats, comprovació de soldadures, etc.)

1,00 3.300,00 3.300,00

TOTAL CAPITOL C09 CONTROL DE QUALITAT.................................................................................................. 3.300,00

 Pàgina 6

PRESSUPOST
REFORMA MASIA CAN CASANOVAS                                     

AJUNTAMENT DE TERRASSA          

                                

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C10 SEGURETAT I  SALUT                                               

C060101      u   Partida alçada de cobrament íntegre per al seguiment de les mesu

Partida alçada de cobrament íntegre per al seguiment de les mesures de seguretat descrites al cor-

responent Estudi de Seguretat i Salut de l'obra.

1,00 6.000,00 6.000,00

C060102      u   Il·luminació provisional de totes les dependències amb un punt d

Il·luminació prov isional de totes les dependències amb un punt de llum com a mínim i cablejat provi-

sional. Aquests punts de llum quedaran a l'obra com a enllumenat provisional per al manteniment

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL CAPITOL C10 SEGURETAT I  SALUT........................................................................................................ 7.500,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 204.466,44
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CAPITOL RESUM EUROS %

C01 ENDERROCS............................................................................................................................................... 33.381,46 16,33

C02 ELEMENTS ESTRUCTURALS........................................................................................................................ 41.065,65 20,08

C03 COBERTES.................................................................................................................................................. 20.251,92 9,90

C04 PAVIMENTS................................................................................................................................................. 24.874,20 12,17

C05 REVESTIMENTS........................................................................................................................................... 3.068,23 1,50

C06 IMPERMEABILITZACIÓ I AILLAMENTS............................................................................................................ 32.091,01 15,70

C07 VARIS.......................................................................................................................................................... 31.593,21 15,45

C08 GESTIÓ DE RESIDUS.................................................................................................................................... 7.340,76 3,59

C09 CONTROL DE QUALITAT .............................................................................................................................. 3.300,00 1,61

C10 SEGURETAT I SALUT................................................................................................................................... 7.500,00 3,67

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 204.466,44

13,00% Despeses Generals....................... 26.580,64

6,00% Benefici industrial.......................... 12.267,99

SUMA DE G.G. y  B.I. 38.848,63

TOTAL PRESSUPOST 243.315,07

21,00% I.V.A....................................................................... 51.096,16

TOTAL PRESSUPOST AMB IVA 294.411,23

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS ONZE  EUROS amb VINT-I-TRES CÈN-
TIMS

Terrassa, a 14 de juny  de 2016.

EL TÈCNIC REDACTOR DEL PROJECTE:

Eduard Broto i Comerma

Dr. Arquitecte. Col. 17816-0
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