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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

01 1a Opció (només protegits)

Habitatge PB 10101

CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

1 2,79 2,60 7,25Act0010

1 2,16 2,60 5,62Act0010

1 1,90 2,60 4,94Act0010

1 0,38 2,60 0,99Act0010

1 4,70 2,60 12,22Act0010

31,02 20,74 643,35

11 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

1 2,79 2,60 7,25Act0010

1 2,16 2,60 5,62Act0010

1 1,90 2,60 4,94Act0010

1 0,38 2,60 0,99Act0010

1 4,70 2,60 12,22Act0010

31,02 6,66 206,59

SONO m² Capa Sonoflex de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant + absorbent a base de fibres tèxtils, compos-
ta de capa pesant de betun elastomeric amb doble capa d'aabsor-
vent acústic de fibres tèxtils, amb un gruix de 20mm, adherida amb
adhesiu Carlflex. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, ca-
valcaments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i
verticals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

1 2,86 2,60 7,44Act0010

1 1,56 2,60 4,06Act0010

1 1,90 2,60 4,94Act0010

1 0,38 2,60 0,99Act0010

17,43 22,15 386,07

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

1 2,79 2,60 7,25Act0010

21 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

1 2,16 2,60 5,62Act0010

1 0,16 2,60 0,42Act0010

1 4,70 2,60 12,22Act0010

25,51 8,86 226,02

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

4 4,00Act0010

6,00 2,99 17,94

DARM Ut Desmuntatge de fulla d'armari de paret

Desmuntatge de fulla d'armari de paret de fusteria de fusta, galzes,
tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recuperació del mate-
rial per al seu posterior muntatge en el mateix emplaçament. Fins i
tot p/p d'aplec i protecció del material desmuntat en obra fins al
seu posterior muntatge, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'en-
derrocs sobre camió o contenidor. Totalment muntada.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec i protecció en obra del
material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels elements. Ne-
teja de les restes de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

3 3,00Act0010

3,00 30,45 91,35

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

1 2,79 2,79Act0010

1 2,16 2,16Act0010

1 1,90 1,90Act0010

31 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

1 0,38 0,38Act0010

1 4,70 4,70Act0010

11,93 0,88 10,50

TOTAL 0101............................................................................................ 1.581,82

Habitatge PB 20102

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

1 2,93 2,93Act0010

1 0,51 0,51Act0010

1 3,35 3,35Act0010

1 6,48 6,48Act0010

1 2,95 2,95Act0010

1 2,68 2,68Act0010

18,90 0,88 16,63

41 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

1 2,93 2,60 7,62Act0010

1 0,51 2,60 1,33Act0010

1 3,35 2,60 8,71Act0010

1 6,48 2,60 16,85Act0010

1 2,95 2,60 7,67Act0010

1 2,68 2,60 6,97Act0010

49,15 20,74 1.019,37

51 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

1 2,93 2,60 7,62Act0010

1 0,51 2,60 1,33Act0010

1 3,35 2,60 8,71Act0010

1 6,48 2,60 16,85Act0010

1 2,95 2,60 7,67Act0010

1 2,68 2,60 6,97Act0010

49,15 6,66 327,34

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

1 2,68 2,60 6,97Act0010

6,97 9,83 68,52

ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

1 2,68 2,60 6,97Act0010

6,97 18,25 127,20

61 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

1 2,93 2,60 7,62Act0010

1 0,67 2,60 1,74Act0010

1 0,08 2,60 0,21Act0010

1 3,35 2,60 8,71Act0010

1 6,48 2,60 16,85Act0010

1 2,95 2,60 7,67Act0010

1 2,68 2,60 6,97Act0010

49,77 8,86 440,96

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

7 7,00Act0010

7,00 2,99 20,93

71 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 19,36 19,36

PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 147,69 147,69

TOTAL 0102............................................................................................ 2.188,00

Habitatge PB 30103

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

1 5,15 5,15Act0010

5,15 0,88 4,53

81 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

1 5,15 2,60 13,39Act0010

13,39 20,74 277,71

91 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

1 5,15 2,60 13,39Act0010

13,39 6,66 89,18

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

1 3,27 2,60 8,50Act0010

8,50 9,83 83,56

ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

1 3,27 2,60 8,50Act0010

8,50 18,25 155,13

101 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

JET10 m² Capa Jetfal10 de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant, composta de capa pesant de betun elastome-
ric amb costat autoadhesiu, amb un gruix de 5mm i massa de
10Kg/m2. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, cavalca-
ments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i verti-
cals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

1 3,27 2,60 8,50Act0010

8,50 28,79 244,72

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

1 5,15 2,60 13,39Act0010

13,39 8,86 118,64

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

4 4,00Act0010

4,00 2,99 11,96

111 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

TOTAL 0103............................................................................................ 985,43

Habitatge PB 40104

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

1 7,67 7,67Act0010

1 1,42 1,42Act0010

1 6,30 6,30Act0010

15,39 0,88 13,54

121 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

1 7,67 2,60 19,94Act0010

1 1,42 2,60 3,69Act0010

1 6,30 2,60 16,38Act0010

40,01 20,74 829,81

131 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

1 7,67 2,60 19,94Act0010

1 1,42 2,60 3,69Act0010

1 6,30 2,60 16,38Act0010

40,01 6,66 266,47

SONO m² Capa Sonoflex de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant + absorbent a base de fibres tèxtils, compos-
ta de capa pesant de betun elastomeric amb doble capa d'aabsor-
vent acústic de fibres tèxtils, amb un gruix de 20mm, adherida amb
adhesiu Carlflex. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, ca-
valcaments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i
verticals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

1 6,30 2,60 16,38Act0010

16,38 22,15 362,82

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

1 2,75 2,60 7,15Act0010

1 7,67 2,60 19,94Act0010

1 1,42 2,60 3,69Act0010

1 6,30 2,60 16,38Act0010

47,16 8,86 417,84

141 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 19,36 19,36

PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 147,69 147,69

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

4 4,00Act0010

4,00 2,99 11,96

TOTAL 0104............................................................................................ 2.069,49

151 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

Habitatge PB 60106

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

1 0,93 0,93Act0010

1 1,56 1,56Act0010

1 2,69 2,69Act0010

5,18 0,88 4,56

161 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

1 0,93 2,60 2,42Act0010

1 1,56 2,60 4,06Act0010

1 2,69 2,60 6,99Act0010

13,47 20,74 279,37
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MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

1 0,93 2,60 2,42Act0010

1 1,56 2,60 4,06Act0010

1 2,69 2,60 6,99Act0010

13,47 6,66 89,71

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

1 0,85 2,60 2,21Act0010

1 1,56 2,60 4,06Act0010

1 2,76 2,60 7,18Act0010

13,45 9,83 132,21

ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

1 0,85 2,60 2,21Act0010

1 1,56 2,60 4,06Act0010

1 2,76 2,60 7,18Act0010
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13,45 18,25 245,46

SONO m² Capa Sonoflex de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant + absorbent a base de fibres tèxtils, compos-
ta de capa pesant de betun elastomeric amb doble capa d'aabsor-
vent acústic de fibres tèxtils, amb un gruix de 20mm, adherida amb
adhesiu Carlflex. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, ca-
valcaments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i
verticals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

1 0,85 2,60 2,21Act0010

1 1,56 2,60 4,06Act0010

1 2,76 2,60 7,18Act0010

13,45 22,15 297,92

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

1 0,93 2,60 2,42Act0010

1 1,56 2,60 4,06Act0010

1 2,69 2,60 6,99Act0010

13,47 8,86 119,34
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DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

5 5,00Act0010

5,00 2,99 14,95

TOTAL 0106............................................................................................ 1.183,52

Habitatge PB 70107

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

1 3,49 3,49Act0010

1 1,24 1,24Act0010

1 1,11 1,11Act0010

5,84 0,88 5,14
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CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

1 3,49 2,60 9,07Act0010

1 1,24 2,60 3,22Act0010

1 1,11 2,60 2,89Act0010

15,18 20,74 314,83
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MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

1 3,49 2,60 9,07Act0010

1 1,24 2,60 3,22Act0010

1 1,11 2,60 2,89Act0010

15,18 6,66 101,10

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

1 3,47 2,60 9,02Act0010

9,02 9,83 88,67

ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

1 3,47 2,60 9,02Act0010

9,02 18,25 164,62
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PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

1 3,49 2,60 9,07Act0010

1 1,24 2,60 3,22Act0010

1 1,11 2,60 2,89Act0010

15,18 8,86 134,49

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

6 6,00Act0010

6,00 2,99 17,94
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DCUI m Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris

Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris, amb mit-
jans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als
quals puguin estar units. Amb recuperació del material per al seu
posterior muntatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execu-
ció del procés invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i
protecció del material desmuntat en obra fins al seu posterior mun-
tatge, neteja, retirada i càrrega manual de restes d'obra sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Fragmentació dels ende-
rrocs en peces manejables. Retirada i apilament del material des-
muntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs i les res-
tes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

1 3,59 3,59Act0010

1 1,41 1,41Act0010

1 1,50 1,50Act0010

6,50 65,30 424,45

TOTAL 0107............................................................................................ 1.251,24

Habitatge PB 80108

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

1 3,61 3,61Act0010

3,61 0,88 3,18

241 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

1 3,61 2,60 9,39Act0010

9,39 20,74 194,75
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MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

1 3,61 2,60 9,39Act0010

9,39 6,66 62,54

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

1 3,61 2,60 9,39Act0010

9,39 9,83 92,30

ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

1 3,61 2,60 9,39Act0010

9,39 18,25 171,37
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SONO m² Capa Sonoflex de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant + absorbent a base de fibres tèxtils, compos-
ta de capa pesant de betun elastomeric amb doble capa d'aabsor-
vent acústic de fibres tèxtils, amb un gruix de 20mm, adherida amb
adhesiu Carlflex. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, ca-
valcaments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i
verticals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

1 3,61 2,60 9,39Act0010

9,39 22,15 207,99

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

1 3,61 2,60 9,39Act0010

9,39 8,86 83,20

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

4 4,00Act0010

4,00 2,99 11,96
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TOTAL 0108............................................................................................ 827,29

Habitatge PB 90109

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

1 3,61 3,61Act0010

1 0,65 0,65Act0010

1 2,55 2,55Act0010

1 2,89 2,89Act0010

9,70 0,88 8,54
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CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

1 3,61 2,60 9,39Act0010

1 0,65 2,60 1,69Act0010

1 2,55 2,60 6,63Act0010

1 2,89 2,60 7,51Act0010

25,22 20,74 523,06

291 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

1 3,61 2,60 9,39Act0010

1 0,65 2,60 1,69Act0010

1 2,55 2,60 6,63Act0010

1 2,89 2,60 7,51Act0010

25,22 6,66 167,97

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

1 3,61 2,60 9,39Act0010

1 0,65 2,60 1,69Act0010

1 2,55 2,60 6,63Act0010

1 2,89 2,60 7,51Act0010

25,22 9,83 247,91

ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

1 3,61 2,60 9,39Act0010

1 0,65 2,60 1,69Act0010
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1 2,55 2,60 6,63Act0010

1 2,89 2,60 7,51Act0010

25,22 18,25 460,27

SONO m² Capa Sonoflex de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant + absorbent a base de fibres tèxtils, compos-
ta de capa pesant de betun elastomeric amb doble capa d'aabsor-
vent acústic de fibres tèxtils, amb un gruix de 20mm, adherida amb
adhesiu Carlflex. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, ca-
valcaments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i
verticals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

1 3,61 2,60 9,39Act0010

1 0,65 2,60 1,69Act0010

1 2,55 2,60 6,63Act0010

1 2,89 2,60 7,51Act0010

25,22 22,15 558,62

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

1 3,61 2,60 9,39Act0010

1 0,65 2,60 1,69Act0010

1 2,55 2,60 6,63Act0010

1 2,89 2,60 7,51Act0010

25,22 8,86 223,45
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DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

10 10,00Act0010

10,00 2,99 29,90

DCUI m Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris

Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris, amb mit-
jans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als
quals puguin estar units. Amb recuperació del material per al seu
posterior muntatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execu-
ció del procés invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i
protecció del material desmuntat en obra fins al seu posterior mun-
tatge, neteja, retirada i càrrega manual de restes d'obra sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Fragmentació dels ende-
rrocs en peces manejables. Retirada i apilament del material des-
muntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs i les res-
tes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

1 0,65 0,65Act0010

1 2,55 2,55Act0010

3,20 65,30 208,96

TOTAL 0109............................................................................................ 2.428,68

Habitatge PP 1 i PS 10110

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 4,59 9,18Act0010
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2 1,24 2,48Act0010

2 2,72 5,44Act0010

2 1,26 2,52Act0010

19,62 0,88 17,27

CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2 4,59 2,60 23,87Act0010

2 1,24 2,60 6,45Act0010

2 2,72 2,60 14,14Act0010

2 1,26 2,60 6,55Act0010

51,01 20,74 1.057,95
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MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

2 4,59 2,60 23,87Act0010

2 1,24 2,60 6,45Act0010

2 2,72 2,60 14,14Act0010

2 1,26 2,60 6,55Act0010

51,01 6,66 339,73

SONO m² Capa Sonoflex de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant + absorbent a base de fibres tèxtils, compos-
ta de capa pesant de betun elastomeric amb doble capa d'aabsor-
vent acústic de fibres tèxtils, amb un gruix de 20mm, adherida amb
adhesiu Carlflex. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, ca-
valcaments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i
verticals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

2 3,10 2,60 16,12Act0010

16,12 22,15 357,06

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

2 4,59 2,60 23,87Act0010

2 1,24 2,60 6,45Act0010

2 1,26 2,60 6,55Act0010

2 2,72 2,60 14,14Act0010
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51,01 8,86 451,95

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

28 28,00Act0010

28,00 2,99 83,72

JET10 m² Capa Jetfal10 de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant, composta de capa pesant de betun elastome-
ric amb costat autoadhesiu, amb un gruix de 5mm i massa de
10Kg/m2. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, cavalca-
ments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i verti-
cals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

2 2,60 2,60 13,52Act0010

2 1,24 2,60 6,45Act0010

2 1,26 2,60 6,55Act0010

2 2,72 2,60 14,14Act0010

40,66 28,79 1.170,60

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

2 1,24 2,60 6,45Act0010

2 1,26 2,60 6,55Act0010

2 2,72 2,60 14,14Act0010

27,14 9,83 266,79
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ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

2 1,24 2,60 6,45Act0010

2 1,26 2,60 6,55Act0010

2 2,72 2,60 14,14Act0010

27,14 18,25 495,31

TOTAL 0110............................................................................................ 4.240,38

Habitatge PP 2 i PS 20111

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 2,44 4,88Act0010

2 7,42 14,84Act0010

19,72 0,88 17,35
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CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2 2,44 2,60 12,69Act0010

2 7,42 2,60 38,58Act0010

51,27 20,74 1.063,34
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MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

2 2,44 2,60 12,69Act0010

2 7,42 2,60 38,58Act0010

51,27 6,66 341,46

SONO m² Capa Sonoflex de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant + absorbent a base de fibres tèxtils, compos-
ta de capa pesant de betun elastomeric amb doble capa d'aabsor-
vent acústic de fibres tèxtils, amb un gruix de 20mm, adherida amb
adhesiu Carlflex. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, ca-
valcaments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i
verticals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

2 7,42 2,60 38,58Act0010

38,58 22,15 854,55

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

2 2,44 2,60 12,69Act0010

2 7,42 2,60 38,58Act0010

51,27 8,86 454,25
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DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

32 32,00Act0010

32,00 2,99 95,68

JET10 m² Capa Jetfal10 de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant, composta de capa pesant de betun elastome-
ric amb costat autoadhesiu, amb un gruix de 5mm i massa de
10Kg/m2. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, cavalca-
ments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i verti-
cals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

2 2,44 2,60 12,69Act0010

12,69 28,79 365,35

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

2 7,42 2,60 38,58Act0010

38,58 9,83 379,24
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ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

2 7,42 2,60 38,58Act0010

38,58 18,25 704,09

DCUI m Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris

Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris, amb mit-
jans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als
quals puguin estar units. Amb recuperació del material per al seu
posterior muntatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execu-
ció del procés invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i
protecció del material desmuntat en obra fins al seu posterior mun-
tatge, neteja, retirada i càrrega manual de restes d'obra sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Fragmentació dels ende-
rrocs en peces manejables. Retirada i apilament del material des-
muntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs i les res-
tes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 2,44 4,88Act0010

2 2,31 4,62Act0010

9,50 65,30 620,35

TOTAL 0111............................................................................................ 4.895,66

Habitatge PP 3 i PS 30112

401 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 2,69 5,38Act0010

2 2,50 5,00Act0010

2 0,43 0,86Act0010

2 5,07 10,14Act0010

21,38 0,88 18,81

411 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2 2,69 2,60 13,99Act0010

2 2,50 2,60 13,00Act0010

2 0,43 2,60 2,24Act0010

2 5,07 2,60 26,36Act0010

55,59 20,74 1.152,94

421 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

2 2,69 2,60 13,99Act0010

2 2,50 2,60 13,00Act0010

2 0,43 2,60 2,24Act0010

2 5,07 2,60 26,36Act0010

55,59 6,66 370,23

SONO m² Capa Sonoflex de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant + absorbent a base de fibres tèxtils, compos-
ta de capa pesant de betun elastomeric amb doble capa d'aabsor-
vent acústic de fibres tèxtils, amb un gruix de 20mm, adherida amb
adhesiu Carlflex. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, ca-
valcaments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i
verticals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

2 2,69 2,60 13,99Act0010

2 2,50 2,60 13,00Act0010

26,99 22,15 597,83

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

2 2,69 2,60 13,99Act0010

2 2,50 2,60 13,00Act0010

2 0,43 2,60 2,24Act0010

2 5,07 2,60 26,36Act0010

431 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

55,59 8,86 492,53

DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 19,36 38,72

PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 147,69 295,38

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

18 18,00Act0010

18,00 2,99 53,82

TOTAL 0112............................................................................................ 3.020,26

441 septiembre 2015
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Habitatge PP 4 i PS 40113

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 5,15 10,30Act0010

10,30 0,88 9,06

451 septiembre 2015
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2 5,15 2,60 26,78Act0010

26,78 20,74 555,42

461 septiembre 2015
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MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

2 5,15 2,60 26,78Act0010

26,78 6,66 178,35

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

2 5,15 2,60 26,78Act0010

26,78 8,86 237,27

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

10 10,00Act0010

471 septiembre 2015
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40,00 2,99 119,60

JET10 m² Capa Jetfal10 de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant, composta de capa pesant de betun elastome-
ric amb costat autoadhesiu, amb un gruix de 5mm i massa de
10Kg/m2. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, cavalca-
ments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i verti-
cals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

2 3,27 2,60 17,00Act0010

17,00 28,79 489,43

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

2 3,27 2,60 17,00Act0010

17,00 9,83 167,11

ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

2 3,27 2,60 17,00Act0010

17,00 18,25 310,25

TOTAL 0113............................................................................................ 2.066,49

481 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

Habitatge PP 5 i PS 50114

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 0,91 1,82Act0010

2 2,17 4,34Act0010

2 2,79 5,58Act0010

11,74 0,88 10,33

491 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2 0,91 2,60 4,73Act0010

2 2,17 2,60 11,28Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

30,52 20,74 632,98

501 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

2 2,17 2,60 11,28Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

25,79 6,66 171,76

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

2 0,91 2,60 4,73Act0010

2 2,17 2,60 11,28Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

30,52 9,83 300,01

ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

2 0,91 2,60 4,73Act0010

2 2,17 2,60 11,28Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

30,52 18,25 556,99

511 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

2 0,91 2,60 4,73Act0010

2 2,17 2,60 11,28Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

30,52 8,86 270,41

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

10 10,00Act0010

10,00 2,99 29,90

TOTAL 0114............................................................................................ 1.972,38

Habitatge PP 6 i PS 60115

521 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 0,91 1,82Act0010

2 0,60 1,20Act0010

2 7,42 14,84Act0010

17,86 0,88 15,72

531 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2 0,91 2,60 4,73Act0010

2 0,60 2,60 3,12Act0010

2 7,42 2,60 38,58Act0010

46,43 20,74 962,96

541 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

2 0,91 2,60 4,73Act0010

2 0,60 2,60 3,12Act0010

2 7,42 2,60 38,58Act0010

46,43 6,66 309,22

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

2 7,42 2,60 38,58Act0010

38,58 9,83 379,24

ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

2 7,42 2,60 38,58Act0010

38,58 18,25 704,09

551 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

2 0,91 2,60 4,73Act0010

2 0,60 2,60 3,12Act0010

2 7,42 2,60 38,58Act0010

46,43 8,86 411,37

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

16 16,00Act0010

16,00 2,99 47,84

561 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

DARM Ut Desmuntatge de fulla d'armari de paret

Desmuntatge de fulla d'armari de paret de fusteria de fusta, galzes,
tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recuperació del mate-
rial per al seu posterior muntatge en el mateix emplaçament. Fins i
tot p/p d'aplec i protecció del material desmuntat en obra fins al
seu posterior muntatge, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'en-
derrocs sobre camió o contenidor. Totalment muntada.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec i protecció en obra del
material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels elements. Ne-
teja de les restes de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 30,45 60,90

DCUI m Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris

Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris, amb mit-
jans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als
quals puguin estar units. Amb recuperació del material per al seu
posterior muntatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execu-
ció del procés invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i
protecció del material desmuntat en obra fins al seu posterior mun-
tatge, neteja, retirada i càrrega manual de restes d'obra sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Fragmentació dels ende-
rrocs en peces manejables. Retirada i apilament del material des-
muntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs i les res-
tes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 2,50 5,00Act0010

2 2,10 4,20Act0010

9,20 65,30 600,76

JET10 m² Capa Jetfal10 de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant, composta de capa pesant de betun elastome-
ric amb costat autoadhesiu, amb un gruix de 5mm i massa de
10Kg/m2. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, cavalca-
ments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i verti-
cals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

2 7,42 2,60 38,58Act0010

38,58 28,79 1.110,72

TOTAL 0115............................................................................................ 4.602,82

571 septiembre 2015
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Habitatge PP 8 i PS 80118

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 0,92 1,84Act0010

2 2,17 4,34Act0010

2 2,79 5,58Act0010

11,76 0,88 10,35

581 septiembre 2015
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CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2 0,92 2,60 4,78Act0010

2 2,17 2,60 11,28Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

30,57 20,74 634,02
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MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

2 0,92 2,60 4,78Act0010

2 2,17 2,60 11,28Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

30,57 6,66 203,60

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

2 0,92 2,60 4,78Act0010

2 2,17 2,60 11,28Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

30,57 9,83 300,50

ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

2 0,92 2,60 4,78Act0010

2 2,17 2,60 11,28Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010
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30,57 18,25 557,90

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

2 0,92 2,60 4,78Act0010

2 2,17 2,60 11,28Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

30,57 8,86 270,85

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

10 10,00Act0010

10,00 2,99 29,90

TOTAL 0118............................................................................................ 2.007,12

Habitatge PP 9 i PS 90119
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DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 3,49 6,98Act0010

2 0,93 1,86Act0010

2 1,93 3,86Act0010

2 2,78 5,56Act0010

18,26 0,88 16,07
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CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2 3,49 2,60 18,15Act0010

2 0,93 2,60 4,84Act0010

2 1,93 2,60 10,04Act0010

2 2,78 2,60 14,46Act0010

47,49 20,74 984,94

631 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

2 3,49 2,60 18,15Act0010

2 0,93 2,60 4,84Act0010

2 1,93 2,60 10,04Act0010

2 2,78 2,60 14,46Act0010

47,49 6,66 316,28

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

2 3,49 2,60 18,15Act0010

2 0,93 2,60 4,84Act0010

2 1,93 2,60 10,04Act0010

2 2,78 2,60 14,46Act0010

47,49 9,83 466,83

ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

2 3,49 2,60 18,15Act0010

2 0,93 2,60 4,84Act0010

641 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

2 1,93 2,60 10,04Act0010

2 2,78 2,60 14,46Act0010

47,49 18,25 866,69

SONO m² Capa Sonoflex de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant + absorbent a base de fibres tèxtils, compos-
ta de capa pesant de betun elastomeric amb doble capa d'aabsor-
vent acústic de fibres tèxtils, amb un gruix de 20mm, adherida amb
adhesiu Carlflex. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, ca-
valcaments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i
verticals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

2 0,93 2,60 4,84Act0010

2 1,93 2,60 10,04Act0010

2 2,78 2,60 14,46Act0010

29,34 22,15 649,88

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

2 3,49 2,60 18,15Act0010

2 0,93 2,60 4,84Act0010

2 1,93 2,60 10,04Act0010

2 2,78 2,60 14,46Act0010

47,49 8,86 420,76
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DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

24 24,00Act0010

24,00 2,99 71,76

DCUI m Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris

Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris, amb mit-
jans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als
quals puguin estar units. Amb recuperació del material per al seu
posterior muntatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execu-
ció del procés invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i
protecció del material desmuntat en obra fins al seu posterior mun-
tatge, neteja, retirada i càrrega manual de restes d'obra sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Fragmentació dels ende-
rrocs en peces manejables. Retirada i apilament del material des-
muntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs i les res-
tes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 3,59 7,18Act0010

2 1,41 2,82Act0010

2 1,50 3,00Act0010

13,00 65,30 848,90

TOTAL 0119............................................................................................ 4.642,11

Habitatge PP 10 i PS 100120

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

661 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

2 0,46 0,92Act0010

2 0,60 1,20Act0010

2,12 0,88 1,87

CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2 0,46 2,60 2,39Act0010

2 0,60 2,60 3,12Act0010

5,51 20,74 114,28

671 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

2 0,46 2,60 2,39Act0010

2 0,60 2,60 3,12Act0010

5,51 6,66 36,70

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

2 0,45 2,60 2,34Act0010

2 0,60 2,60 3,12Act0010

5,46 9,83 53,67

ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

2 0,45 2,60 2,34Act0010

2 0,60 2,60 3,12Act0010

5,46 18,25 99,65

681 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

2 2,40 2,60 12,48Act0010

2 1,10 2,60 5,72Act0010

2 0,46 2,60 2,39Act0010

2 0,60 2,60 3,12Act0010

23,71 8,86 210,07

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

4 4,00Act0010

4,00 2,99 11,96

TOTAL 0120............................................................................................ 528,20

Habitatge PP 11 i PS 110121

691 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 0,65 1,30Act0010

2 2,55 5,10Act0010

2 2,89 5,78Act0010

12,18 0,88 10,72

701 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2 0,65 2,60 3,38Act0010

2 2,55 2,60 13,26Act0010

2 2,89 2,60 15,03Act0010

31,67 20,74 656,84

711 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

2 0,65 2,60 3,38Act0010

2 2,55 2,60 13,26Act0010

2 2,89 2,60 15,03Act0010

31,67 6,66 210,92

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

2 0,65 2,60 3,38Act0010

2 2,55 2,60 13,26Act0010

2 2,89 2,60 15,03Act0010

31,67 9,83 311,32

ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

2 0,65 2,60 3,38Act0010

2 2,55 2,60 13,26Act0010

2 2,89 2,60 15,03Act0010

721 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

31,67 18,25 577,98

SONO m² Capa Sonoflex de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant + absorbent a base de fibres tèxtils, compos-
ta de capa pesant de betun elastomeric amb doble capa d'aabsor-
vent acústic de fibres tèxtils, amb un gruix de 20mm, adherida amb
adhesiu Carlflex. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, ca-
valcaments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i
verticals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

2 0,65 2,60 3,38Act0010

2 2,55 2,60 13,26Act0010

2 2,89 2,60 15,03Act0010

31,67 22,15 701,49

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

2 0,65 2,60 3,38Act0010

2 2,55 2,60 13,26Act0010

2 2,89 2,60 15,03Act0010

31,67 8,86 280,60

731 septiembre 2015
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DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

16 16,00Act0010

16,00 2,99 47,84

DCUI m Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris

Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris, amb mit-
jans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als
quals puguin estar units. Amb recuperació del material per al seu
posterior muntatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execu-
ció del procés invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i
protecció del material desmuntat en obra fins al seu posterior mun-
tatge, neteja, retirada i càrrega manual de restes d'obra sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Fragmentació dels ende-
rrocs en peces manejables. Retirada i apilament del material des-
muntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs i les res-
tes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 0,65 1,30Act0010

2 2,55 5,10Act0010

6,40 65,30 417,92

TOTAL 0121............................................................................................ 3.215,63

TOTAL 01......................................................................................................................................... 43.706,52

TOTAL............................................................................................................................................................. 43.706,52
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RESUM DE PRESSUPOST
CAPÍTOL RESUM IMPORT %

01 1a Opció (només protegits) ............................................................................................................................................. 43.706,52 100,00
0101 Habitatge PB 1 ............................................................................................................................ 1.581,82
0102 Habitatge PB 2 ............................................................................................................................ 2.188,00
0103 Habitatge PB 3 ............................................................................................................................ 985,43
0104 Habitatge PB 4 ............................................................................................................................ 2.069,49
0106 Habitatge PB 6 ............................................................................................................................ 1.183,52
0107 Habitatge PB 7 ............................................................................................................................ 1.251,24
0108 Habitatge PB 8 ............................................................................................................................ 827,29
0109 Habitatge PB 9 ............................................................................................................................ 2.428,68
0110 Habitatge PP 1 i PS 1.................................................................................................................. 4.240,38
0111 Habitatge PP 2 i PS 2.................................................................................................................. 4.895,66
0112 Habitatge PP 3 i PS 3.................................................................................................................. 3.020,26
0113 Habitatge PP 4 i PS 4.................................................................................................................. 2.066,49
0114 Habitatge PP 5 i PS 5.................................................................................................................. 1.972,38
0115 Habitatge PP 6 i PS 6.................................................................................................................. 4.602,82
0118 Habitatge PP 8 i PS 8.................................................................................................................. 2.007,12
0119 Habitatge PP 9 i PS 9.................................................................................................................. 4.642,11
0120 Habitatge PP 10 i PS 10 ............................................................................................................. 528,20
0121 Habitatge PP 11 i PS 11 ............................................................................................................. 3.215,63

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 43.706,52

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS amb OCHENTA Y
CUATRO CÈNTIMS

6,00 % Despeses generals ..... 2.622,39
13,00 % Benefici industrial ........ 5.681,85

Suma..................................................... 8.304,24

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 52.010,76

10% IVA ................................................ 5.201,08

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 57.211,84

, 4 de Setembre de 2015.
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 Treball final de grau  Felip Amenós Moret 
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

01 2a Opció (totes estances sense complir)

Habitatge PB 10101

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

1 2,79 2,79Act0010

1 2,16 2,16Act0010

1 1,90 1,90Act0010

1 0,38 0,38Act0010

1 2,62 2,62Act0010

1 1,70 1,70Act0010

1 4,70 4,70Act0010

16,25 0,88 14,30
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

1 2,79 2,60 7,25Act0010

1 2,16 2,60 5,62Act0010

1 1,90 2,60 4,94Act0010

1 0,38 2,60 0,99Act0010

1 2,62 2,60 6,81Act0010

1 1,70 2,60 4,42Act0010

1 4,70 2,60 12,22Act0010

42,25 20,74 876,27

21 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

1 2,79 2,60 7,25Act0010

1 2,16 2,60 5,62Act0010

1 1,90 2,60 4,94Act0010

1 0,38 2,60 0,99Act0010

1 2,62 2,60 6,81Act0010

1 1,70 2,60 4,42Act0010

1 4,70 2,60 12,22Act0010

42,25 6,66 281,39

SONO m² Capa Sonoflex de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant + absorbent a base de fibres tèxtils, compos-
ta de capa pesant de betun elastomeric amb doble capa d'aabsor-
vent acústic de fibres tèxtils, amb un gruix de 20mm, adherida amb
adhesiu Carlflex. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, ca-
valcaments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i
verticals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

1 2,86 2,60 7,44Act0010

1 1,56 2,60 4,06Act0010

1 1,90 2,60 4,94Act0010

1 0,38 2,60 0,99Act0010

17,43 22,15 386,07
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

1 2,79 2,60 7,25Act0010

1 2,16 2,60 5,62Act0010

1 0,16 2,60 0,42Act0010

1 2,62 2,60 6,81Act0010

1 1,70 2,60 4,42Act0010

1 4,70 2,60 12,22Act0010

36,74 8,86 325,52

DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 19,36 19,36

PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

41 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

1,00 147,69 147,69

DLAV Ut Desmuntatge de lavabo de taulell, conjunt d'aixetes i accessoris

Desmuntatge de lavabo de taulell, conjunt d'aixetes i accessoris,
amb mitjans manuals, prèvia desconnexió de les xarxes d'aigua i eva-
cuació, amb recuperació del material per al seu posterior muntatge
en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers
al de la seva instal·lació, sense afectar a l'estabilitat dels elements
constructius als quals pugui estar subjecte. Fins i tot p/p d'aplec i
protecció del material desmuntat en obra fins al seu posterior mun-
tatge, neteja, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o conte-
nidor. Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Col·locació dels ele-
ments de fixació. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Con-
nexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes. Conne-
xió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i com-
plements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Segellat de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 115,43 115,43

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

6 6,00Act0010

6,00 2,99 17,94
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

DARM Ut Desmuntatge de fulla d'armari de paret

Desmuntatge de fulla d'armari de paret de fusteria de fusta, galzes,
tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recuperació del mate-
rial per al seu posterior muntatge en el mateix emplaçament. Fins i
tot p/p d'aplec i protecció del material desmuntat en obra fins al
seu posterior muntatge, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'en-
derrocs sobre camió o contenidor. Totalment muntada.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec i protecció en obra del
material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels elements. Ne-
teja de les restes de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

3 3,00Act0010

3,00 30,45 91,35

TOTAL 0101............................................................................................ 2.275,32

Habitatge PB 20102

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

1 2,93 2,93Act0010

1 0,51 0,51Act0010

1 3,35 3,35Act0010

1 6,48 6,48Act0010

1 0,60 0,60Act0010

1 1,42 1,42Act0010

1 2,95 2,95Act0010

1 2,68 2,68Act0010

20,92 0,88 18,41
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

1 2,93 2,60 7,62Act0010

1 0,51 2,60 1,33Act0010

1 3,35 2,60 8,71Act0010

1 6,48 2,60 16,85Act0010

1 0,60 2,60 1,56Act0010

1 1,42 2,60 3,69Act0010

1 2,95 2,60 7,67Act0010

1 2,68 2,60 6,97Act0010

54,40 20,74 1.128,26
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

1 2,93 2,60 7,62Act0010

1 0,51 2,60 1,33Act0010

1 3,35 2,60 8,71Act0010

1 6,48 2,60 16,85Act0010

1 0,60 2,60 1,56Act0010

1 1,42 2,60 3,69Act0010

1 2,95 2,60 7,67Act0010

1 2,68 2,60 6,97Act0010

54,40 6,66 362,30

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

1 2,75 2,60 7,15Act0010

7,15 9,83 70,28

ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

1 2,75 2,60 7,15Act0010
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7,15 18,25 130,49

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

1 2,93 2,60 7,62Act0010

1 0,67 2,60 1,74Act0010

1 0,08 2,60 0,21Act0010

1 3,35 2,60 8,71Act0010

1 6,48 2,60 16,85Act0010

1 0,60 2,60 1,56Act0010

1 1,42 2,60 3,69Act0010

1 1,10 2,60 2,86Act0010

1 2,95 2,60 7,67Act0010

1 2,68 2,60 6,97Act0010

57,88 8,86 512,82

DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 19,36 19,36
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PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 147,69 147,69

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

7 7,00Act0010

7,00 2,99 20,93

DARM Ut Desmuntatge de fulla d'armari de paret

Desmuntatge de fulla d'armari de paret de fusteria de fusta, galzes,
tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recuperació del mate-
rial per al seu posterior muntatge en el mateix emplaçament. Fins i
tot p/p d'aplec i protecció del material desmuntat en obra fins al
seu posterior muntatge, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'en-
derrocs sobre camió o contenidor. Totalment muntada.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec i protecció en obra del
material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels elements. Ne-
teja de les restes de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 30,45 30,45
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DCOA Ut Desmuntatge amb recuperació del material de bateria comptadors d'aigua

Desmuntatge de bateria metàl·lica i accessoris, per a centralització
de 10 comptadors d'aigua, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, sent
l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació. Fins i
tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del material des-
muntat i de les restes de l'obra produïts durant els treballs, sobre ca-
mió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Obturació de les conduccions
connectades a l'element. Aplec dels materials a reutilitzar. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega ma-
nual del material desmuntat i les restes d'obra sobre camió o conte-
nidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 33,96 33,96

TOTAL 0102............................................................................................ 2.474,95

Habitatge PB 30103

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

1 1,00 1,00Act0010

1 1,13 1,13Act0010

1 2,69 2,69Act0010

1 1,81 1,81Act0010

1 0,93 0,93Act0010

1 5,15 5,15Act0010

12,71 0,88 11,18
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CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

1 1,00 2,60 2,60Act0010

1 1,13 2,60 2,94Act0010

1 2,69 2,60 6,99Act0010

1 1,81 2,60 4,71Act0010

1 0,93 2,60 2,42Act0010

1 5,15 2,60 13,39Act0010

33,05 20,74 685,46
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MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

1 1,00 2,60 2,60Act0010

1 1,13 2,60 2,94Act0010

1 2,69 2,60 6,99Act0010

1 1,81 2,60 4,71Act0010

1 0,93 2,60 2,42Act0010

1 5,15 2,60 13,39Act0010

33,05 6,66 220,11

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

1 3,27 2,60 8,50Act0010

8,50 9,83 83,56

ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

1 3,27 2,60 8,50Act0010

8,50 18,25 155,13
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JET10 m² Capa Jetfal10 de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant, composta de capa pesant de betun elastome-
ric amb costat autoadhesiu, amb un gruix de 5mm i massa de
10Kg/m2. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, cavalca-
ments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i verti-
cals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

1 3,27 2,60 8,50Act0010

8,50 28,79 244,72

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

1 1,00 2,60 2,60Act0010

1 1,13 2,60 2,94Act0010

1 2,69 2,60 6,99Act0010

1 1,81 2,60 4,71Act0010

1 6,17 2,60 16,04Act0010

1 0,08 2,60 0,21Act0010

33,49 8,86 296,72

DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 19,36 19,36
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PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 147,69 147,69

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

20 20,00Act0010

20,00 2,99 59,80

DARM Ut Desmuntatge de fulla d'armari de paret

Desmuntatge de fulla d'armari de paret de fusteria de fusta, galzes,
tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recuperació del mate-
rial per al seu posterior muntatge en el mateix emplaçament. Fins i
tot p/p d'aplec i protecció del material desmuntat en obra fins al
seu posterior muntatge, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'en-
derrocs sobre camió o contenidor. Totalment muntada.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec i protecció en obra del
material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels elements. Ne-
teja de les restes de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

5 5,00Act0010

5,00 30,45 152,25

151 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

DCOM Ut Desmuntatge amb recuperació del material, de centralització de comptadors

Desmuntatge de centralització de comptadors instal·lada en habita-
ció o armari de comptadors, formada per 10 mòduls, amb mitjans
manuals, amb recuperació del material per a la seva posterior ubica-
ció en altre emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers
al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i cà-
rrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec dels materials a
reutilitzar. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i les restes d'obra so-
bre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 38,47 38,47

TOTAL 0103............................................................................................ 2.114,45

Habitatge PB 40104

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

1 7,67 7,67Act0010

1 1,42 1,42Act0010

1 6,30 6,30Act0010

15,39 0,88 13,54

161 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

1 7,67 2,60 19,94Act0010

1 1,42 2,60 3,69Act0010

1 6,30 2,60 16,38Act0010

40,01 20,74 829,81

171 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

1 7,67 2,60 19,94Act0010

1 1,42 2,60 3,69Act0010

1 6,30 2,60 16,38Act0010

40,01 6,66 266,47

SONO m² Capa Sonoflex de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant + absorbent a base de fibres tèxtils, compos-
ta de capa pesant de betun elastomeric amb doble capa d'aabsor-
vent acústic de fibres tèxtils, amb un gruix de 20mm, adherida amb
adhesiu Carlflex. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, ca-
valcaments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i
verticals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

1 6,30 2,60 16,38Act0010

16,38 22,15 362,82

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

1 2,75 2,60 7,15Act0010

1 7,67 2,60 19,94Act0010

1 1,42 2,60 3,69Act0010

1 6,30 2,60 16,38Act0010

47,16 8,86 417,84

181 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 19,36 19,36

PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 147,69 147,69

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

4 4,00Act0010

4,00 2,99 11,96

TOTAL 0104............................................................................................ 2.069,49

191 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

Habitatge PB 50105

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

1 1,36 1,36Act0010

1 2,95 2,95Act0010

1 0,63 0,63Act0010

4,94 0,88 4,35

201 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

1 1,36 2,60 3,54Act0010

1 2,95 2,60 7,67Act0010

1 0,63 2,60 1,64Act0010

12,85 20,74 266,51

211 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

1 1,36 2,60 3,54Act0010

1 2,95 2,60 7,67Act0010

1 0,63 2,60 1,64Act0010

12,85 6,66 85,58

SONO m² Capa Sonoflex de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant + absorbent a base de fibres tèxtils, compos-
ta de capa pesant de betun elastomeric amb doble capa d'aabsor-
vent acústic de fibres tèxtils, amb un gruix de 20mm, adherida amb
adhesiu Carlflex. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, ca-
valcaments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i
verticals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

1 2,87 2,60 7,46Act0010

1 0,60 2,60 1,56Act0010

9,02 22,15 199,79

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

1 1,36 2,60 3,54Act0010

1 2,95 2,60 7,67Act0010

1 0,63 2,60 1,64Act0010

12,85 8,86 113,85

221 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 19,36 19,36

PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 147,69 147,69

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

3 3,00Act0010

3,00 2,99 8,97
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DARM Ut Desmuntatge de fulla d'armari de paret

Desmuntatge de fulla d'armari de paret de fusteria de fusta, galzes,
tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recuperació del mate-
rial per al seu posterior muntatge en el mateix emplaçament. Fins i
tot p/p d'aplec i protecció del material desmuntat en obra fins al
seu posterior muntatge, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'en-
derrocs sobre camió o contenidor. Totalment muntada.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec i protecció en obra del
material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels elements. Ne-
teja de les restes de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 30,45 30,45

TOTAL 0105............................................................................................ 876,55

Habitatge PB 60106

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

1 2,40 2,40Act0010

1 1,05 1,05Act0010

1 0,93 0,93Act0010

1 1,56 1,56Act0010

1 2,69 2,69Act0010

8,63 0,88 7,59
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CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

1 2,40 2,60 6,24Act0010

1 1,05 2,60 2,73Act0010

1 0,93 2,60 2,42Act0010

1 1,56 2,60 4,06Act0010

1 2,69 2,60 6,99Act0010

22,44 20,74 465,41
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MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

1 2,40 2,60 6,24Act0010

1 1,05 2,60 2,73Act0010

1 0,93 2,60 2,42Act0010

1 1,56 2,60 4,06Act0010

1 2,69 2,60 6,99Act0010

22,44 6,66 149,45

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

1 0,85 2,60 2,21Act0010

1 1,56 2,60 4,06Act0010

1 2,76 2,60 7,18Act0010

13,45 9,83 132,21

ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

1 0,85 2,60 2,21Act0010

1 1,56 2,60 4,06Act0010
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1 2,76 2,60 7,18Act0010

13,45 18,25 245,46

SONO m² Capa Sonoflex de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant + absorbent a base de fibres tèxtils, compos-
ta de capa pesant de betun elastomeric amb doble capa d'aabsor-
vent acústic de fibres tèxtils, amb un gruix de 20mm, adherida amb
adhesiu Carlflex. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, ca-
valcaments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i
verticals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

1 0,85 2,60 2,21Act0010

1 1,56 2,60 4,06Act0010

1 2,76 2,60 7,18Act0010

13,45 22,15 297,92

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

1 2,40 2,60 6,24Act0010

1 1,05 2,60 2,73Act0010

1 0,93 2,60 2,42Act0010

1 1,56 2,60 4,06Act0010

1 2,69 2,60 6,99Act0010

22,44 8,86 198,82
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DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 19,36 19,36

PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 147,69 147,69

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

5 5,00Act0010

5,00 2,99 14,95

TOTAL 0106............................................................................................ 1.678,86
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Habitatge PB 70107

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

1 1,60 1,60Act0010

1 1,70 1,70Act0010

1 3,49 3,49Act0010

1 1,60 1,60Act0010

1 0,06 0,06Act0010

1 1,69 1,69Act0010

1 0,31 0,31Act0010

1 0,44 0,44Act0010

1 1,10 1,10Act0010

1 1,24 1,24Act0010

1 1,11 1,11Act0010

14,34 0,88 12,62
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CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

1 3,49 2,60 9,07Act0010

1 1,60 2,60 4,16Act0010

1 0,06 2,60 0,16Act0010

1 1,69 2,60 4,39Act0010

1 0,31 2,60 0,81Act0010

1 0,44 2,60 1,14Act0010

1 1,10 2,60 2,86Act0010

1 1,24 2,60 3,22Act0010

1 1,11 2,60 2,89Act0010

28,70 20,74 595,24
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MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

1 1,60 2,60 4,16Act0010

1 1,70 2,60 4,42Act0010

1 3,49 2,60 9,07Act0010

1 1,60 2,60 4,16Act0010

1 0,06 2,60 0,16Act0010

1 1,69 2,60 4,39Act0010

1 0,31 2,60 0,81Act0010

1 0,44 2,60 1,14Act0010

1 1,10 2,60 2,86Act0010

1 1,24 2,60 3,22Act0010

1 1,11 2,60 2,89Act0010

37,28 6,66 248,28

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

1 3,47 2,60 9,02Act0010

1 1,67 2,60 4,34Act0010

13,36 9,83 131,33
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ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

1 3,47 2,60 9,02Act0010

1 1,67 2,60 4,34Act0010

13,36 18,25 243,82

SONO m² Capa Sonoflex de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant + absorbent a base de fibres tèxtils, compos-
ta de capa pesant de betun elastomeric amb doble capa d'aabsor-
vent acústic de fibres tèxtils, amb un gruix de 20mm, adherida amb
adhesiu Carlflex. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, ca-
valcaments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i
verticals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

1 1,60 2,60 4,16Act0010

1 1,70 2,60 4,42Act0010

8,58 22,15 190,05
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PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

1 3,49 2,60 9,07Act0010

1 1,60 2,60 4,16Act0010

1 1,70 2,60 4,42Act0010

1 1,59 2,60 4,13Act0010

1 2,70 2,60 7,02Act0010

1 0,31 2,60 0,81Act0010

1 0,44 2,60 1,14Act0010

1 1,09 2,60 2,83Act0010

1 1,24 2,60 3,22Act0010

1 1,11 2,60 2,89Act0010

1 0,07 2,60 0,18Act0010

39,87 8,86 353,25

DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 19,36 19,36
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PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 147,69 147,69

DBANY Ut Desmuntatge de banyera d'acer, conjunt d'aixetes i accessoris

Desmuntatge de banyera d'acer, conjunt d'aixetes i accessoris, amb
mitjans manuals, prèvia desconnexió de les xarxes d'aigua i evacua-
ció, amb recuperació del material per al seu posterior muntatge en
el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al
de la seva instal·lació, sense afectar a l'estabilitat dels elements cons-
tructius als quals pugui estar subjecta. Fins i tot p/p d'aplec i protec-
ció del material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge,
neteja, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Col·locació dels ele-
ments de fixació. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Con-
nexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes. Conne-
xió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i com-
plements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Segellat de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 111,99 111,99
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DPLD Ut Desmuntatge de plat de dutxa de porcellana sanitària

Desmuntatge de plat de dutxa de porcellana sanitària, conjunt d'ai-
xetes i accessoris, amb mitjans manuals, prèvia desconnexió de les
xarxes d'aigua i evacuació, amb recuperació del material per al seu
posterior muntatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execu-
ció del procés invers al de la seva instal·lació, sense afectar a l'estabi-
litat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte. Fins i
tot p/p d'aplec i protecció del material desmuntat en obra fins al
seu posterior muntatge, neteja, retirada i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor. Totalment instal·lat, connexionat, provat i
en funcionament.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Col·locació dels ele-
ments de fixació. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Con-
nexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes. Conne-
xió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i com-
plements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Segellat de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 105,09 105,09

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

6 6,00Act0010

6,00 2,99 17,94
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DARM Ut Desmuntatge de fulla d'armari de paret

Desmuntatge de fulla d'armari de paret de fusteria de fusta, galzes,
tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recuperació del mate-
rial per al seu posterior muntatge en el mateix emplaçament. Fins i
tot p/p d'aplec i protecció del material desmuntat en obra fins al
seu posterior muntatge, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'en-
derrocs sobre camió o contenidor. Totalment muntada.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec i protecció en obra del
material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels elements. Ne-
teja de les restes de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 30,45 30,45

DCUI m Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris

Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris, amb mit-
jans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als
quals puguin estar units. Amb recuperació del material per al seu
posterior muntatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execu-
ció del procés invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i
protecció del material desmuntat en obra fins al seu posterior mun-
tatge, neteja, retirada i càrrega manual de restes d'obra sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Fragmentació dels ende-
rrocs en peces manejables. Retirada i apilament del material des-
muntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs i les res-
tes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

1 3,59 3,59Act0010

1 1,41 1,41Act0010

1 1,50 1,50Act0010

6,50 65,30 424,45
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CGB48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior amb placa de ciment

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure, siste-
ma Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix total, compost per una
 placa de ciment Aquaroc 13 "PLACO", de 12,5x1200x900 mm, car-
golada directament a una estructura autoportant de perfils me-
tàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals R 48 "PLA-
CO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i muntants verticals M 48
"PLACO", amb una separació entre muntants de 600 mm. Inclús p/p
de replanteig de la perfileria, zones de pas i buits; col·locació en tot
el seu perímetre de cintes o bandes estances, en la superfície de re-
colzament o contacte de la perfileria amb els paraments; ancoratges
de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjan-
çant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'an-
gles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perfo-
ració de les mateixes, i neteja final. Totalment acabat i llest per em-
primar, pintar o revestir (sense incloure en aquest preu l'aïllament a
col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

1 1,60 2,60 4,16Act0010

1 1,70 2,60 4,42Act0010

8,58 41,50 356,07

TOTAL 0107............................................................................................ 2.987,63

Habitatge PB 80108
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DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

1 2,94 2,94Act0010

1 3,61 3,61Act0010

6,55 0,88 5,76
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CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

1 2,94 2,60 7,64Act0010

1 3,61 2,60 9,39Act0010

17,03 20,74 353,20
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MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

1 2,94 2,60 7,64Act0010

1 3,61 2,60 9,39Act0010

17,03 6,66 113,42

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

1 3,61 2,60 9,39Act0010

9,39 9,83 92,30

ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

1 3,61 2,60 9,39Act0010

9,39 18,25 171,37
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SONO m² Capa Sonoflex de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant + absorbent a base de fibres tèxtils, compos-
ta de capa pesant de betun elastomeric amb doble capa d'aabsor-
vent acústic de fibres tèxtils, amb un gruix de 20mm, adherida amb
adhesiu Carlflex. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, ca-
valcaments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i
verticals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

1 3,61 2,60 9,39Act0010

9,39 22,15 207,99

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

1 2,94 2,60 7,64Act0010

1 3,61 2,60 9,39Act0010

17,03 8,86 150,89

DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 19,36 19,36
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PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 147,69 147,69

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

4 4,00Act0010

4,00 2,99 11,96

TOTAL 0108............................................................................................ 1.273,94

Habitatge PB 90109

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

1 2,94 2,94Act0010

1 3,61 3,61Act0010

1 0,65 0,65Act0010

1 2,55 2,55Act0010

1 2,89 2,89Act0010

1 1,80 1,80Act0010

421 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

14,44 0,88 12,71

CGB48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior amb placa de ciment

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure, siste-
ma Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix total, compost per una
 placa de ciment Aquaroc 13 "PLACO", de 12,5x1200x900 mm, car-
golada directament a una estructura autoportant de perfils me-
tàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals R 48 "PLA-
CO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i muntants verticals M 48
"PLACO", amb una separació entre muntants de 600 mm. Inclús p/p
de replanteig de la perfileria, zones de pas i buits; col·locació en tot
el seu perímetre de cintes o bandes estances, en la superfície de re-
colzament o contacte de la perfileria amb els paraments; ancoratges
de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjan-
çant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'an-
gles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perfo-
ració de les mateixes, i neteja final. Totalment acabat i llest per em-
primar, pintar o revestir (sense incloure en aquest preu l'aïllament a
col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

1 1,80 2,60 4,68Act0010

4,68 41,50 194,22
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CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

1 2,94 2,60 7,64Act0010

1 3,61 2,60 9,39Act0010

1 0,65 2,60 1,69Act0010

1 2,55 2,60 6,63Act0010

1 2,89 2,60 7,51Act0010

32,86 20,74 681,52
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MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

1 2,94 2,60 7,64Act0010

1 3,61 2,60 9,39Act0010

1 0,65 2,60 1,69Act0010

1 2,55 2,60 6,63Act0010

1 2,89 2,60 7,51Act0010

1 1,80 2,60 4,68Act0010

37,54 6,66 250,02

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

1 3,61 2,60 9,39Act0010

1 0,65 2,60 1,69Act0010

1 2,55 2,60 6,63Act0010

1 2,89 2,60 7,51Act0010

25,22 9,83 247,91

ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².
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1 3,61 2,60 9,39Act0010

1 0,65 2,60 1,69Act0010

1 2,55 2,60 6,63Act0010

1 2,89 2,60 7,51Act0010

25,22 18,25 460,27

SONO m² Capa Sonoflex de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant + absorbent a base de fibres tèxtils, compos-
ta de capa pesant de betun elastomeric amb doble capa d'aabsor-
vent acústic de fibres tèxtils, amb un gruix de 20mm, adherida amb
adhesiu Carlflex. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, ca-
valcaments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i
verticals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

1 3,61 2,60 9,39Act0010

1 0,65 2,60 1,69Act0010

1 2,55 2,60 6,63Act0010

1 2,89 2,60 7,51Act0010

25,22 22,15 558,62

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

1 2,94 2,60 7,64Act0010

1 3,61 2,60 9,39Act0010

1 0,65 2,60 1,69Act0010

1 2,55 2,60 6,63Act0010

1 2,89 2,60 7,51Act0010

1 1,80 2,60 4,68Act0010

37,54 8,86 332,60
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DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 19,36 19,36

PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 147,69 147,69

DBANY Ut Desmuntatge de banyera d'acer, conjunt d'aixetes i accessoris

Desmuntatge de banyera d'acer, conjunt d'aixetes i accessoris, amb
mitjans manuals, prèvia desconnexió de les xarxes d'aigua i evacua-
ció, amb recuperació del material per al seu posterior muntatge en
el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al
de la seva instal·lació, sense afectar a l'estabilitat dels elements cons-
tructius als quals pugui estar subjecta. Fins i tot p/p d'aplec i protec-
ció del material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge,
neteja, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Col·locació dels ele-
ments de fixació. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Con-
nexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes. Conne-
xió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i com-
plements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Segellat de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 111,99 111,99
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DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

10 10,00Act0010

10,00 2,99 29,90

DCUI m Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris

Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris, amb mit-
jans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als
quals puguin estar units. Amb recuperació del material per al seu
posterior muntatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execu-
ció del procés invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i
protecció del material desmuntat en obra fins al seu posterior mun-
tatge, neteja, retirada i càrrega manual de restes d'obra sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Fragmentació dels ende-
rrocs en peces manejables. Retirada i apilament del material des-
muntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs i les res-
tes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

1 0,65 0,65Act0010

1 2,55 2,55Act0010

3,20 65,30 208,96

TOTAL 0109............................................................................................ 3.255,77

Habitatge PP 1 i PS 10110

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 4,59 9,18Act0010

481 septiembre 2015
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2 1,51 3,02Act0010

2 2,60 5,20Act0010

2 1,24 2,48Act0010

2 2,72 5,44Act0010

2 1,20 2,40Act0010

2 1,26 2,52Act0010

30,24 0,88 26,61

CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2 4,59 2,60 23,87Act0010

2 1,51 2,60 7,85Act0010

2 2,60 2,60 13,52Act0010

2 1,24 2,60 6,45Act0010

2 2,72 2,60 14,14Act0010

2 1,26 2,60 6,55Act0010

72,38 20,74 1.501,16
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MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

2 4,59 2,60 23,87Act0010

2 1,51 2,60 7,85Act0010

2 2,60 2,60 13,52Act0010

2 1,24 2,60 6,45Act0010

2 2,72 2,60 14,14Act0010

2 1,20 2,60 6,24Act0010

2 1,26 2,60 6,55Act0010

78,62 6,66 523,61

SONO m² Capa Sonoflex de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant + absorbent a base de fibres tèxtils, compos-
ta de capa pesant de betun elastomeric amb doble capa d'aabsor-
vent acústic de fibres tèxtils, amb un gruix de 20mm, adherida amb
adhesiu Carlflex. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, ca-
valcaments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i
verticals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

2 3,10 2,60 16,12Act0010

16,12 22,15 357,06

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

2 4,59 2,60 23,87Act0010

2 1,20 2,60 6,24Act0010
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2 1,51 2,60 7,85Act0010

2 2,60 2,60 13,52Act0010

2 1,24 2,60 6,45Act0010

2 1,26 2,60 6,55Act0010

2 2,72 2,60 14,14Act0010

78,62 8,86 696,57

DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 19,36 38,72

PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 147,69 295,38
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DLAV Ut Desmuntatge de lavabo de taulell, conjunt d'aixetes i accessoris

Desmuntatge de lavabo de taulell, conjunt d'aixetes i accessoris,
amb mitjans manuals, prèvia desconnexió de les xarxes d'aigua i eva-
cuació, amb recuperació del material per al seu posterior muntatge
en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers
al de la seva instal·lació, sense afectar a l'estabilitat dels elements
constructius als quals pugui estar subjecte. Fins i tot p/p d'aplec i
protecció del material desmuntat en obra fins al seu posterior mun-
tatge, neteja, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o conte-
nidor. Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Col·locació dels ele-
ments de fixació. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Con-
nexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes. Conne-
xió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i com-
plements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Segellat de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 115,43 230,86

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

28 28,00Act0010

28,00 2,99 83,72
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CGB48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior amb placa de ciment

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure, siste-
ma Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix total, compost per una
 placa de ciment Aquaroc 13 "PLACO", de 12,5x1200x900 mm, car-
golada directament a una estructura autoportant de perfils me-
tàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals R 48 "PLA-
CO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i muntants verticals M 48
"PLACO", amb una separació entre muntants de 600 mm. Inclús p/p
de replanteig de la perfileria, zones de pas i buits; col·locació en tot
el seu perímetre de cintes o bandes estances, en la superfície de re-
colzament o contacte de la perfileria amb els paraments; ancoratges
de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjan-
çant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'an-
gles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perfo-
ració de les mateixes, i neteja final. Totalment acabat i llest per em-
primar, pintar o revestir (sense incloure en aquest preu l'aïllament a
col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2 1,20 2,60 6,24Act0010

6,24 41,50 258,96

JET10 m² Capa Jetfal10 de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant, composta de capa pesant de betun elastome-
ric amb costat autoadhesiu, amb un gruix de 5mm i massa de
10Kg/m2. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, cavalca-
ments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i verti-
cals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

2 2,60 2,60 13,52Act0010

2 1,24 2,60 6,45Act0010

2 1,26 2,60 6,55Act0010

2 2,72 2,60 14,14Act0010
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40,66 28,79 1.170,60

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

2 1,51 2,60 7,85Act0010

2 2,60 2,60 13,52Act0010

2 1,24 2,60 6,45Act0010

2 1,26 2,60 6,55Act0010

2 2,72 2,60 14,14Act0010

48,51 9,83 476,85

ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

2 1,51 2,60 7,85Act0010

2 2,60 2,60 13,52Act0010

2 1,24 2,60 6,45Act0010

2 1,26 2,60 6,55Act0010

2 2,72 2,60 14,14Act0010

48,51 18,25 885,31

TOTAL 0110............................................................................................ 6.545,41

Habitatge PP 2 i PS 20111
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DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 1,31 2,62Act0010

2 0,07 0,14Act0010

2 2,48 4,96Act0010

2 1,20 2,40Act0010

2 2,44 4,88Act0010

2 7,42 14,84Act0010

2 1,20 2,40Act0010

32,24 0,88 28,37

551 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2 1,31 2,60 6,81Act0010

2 0,07 2,60 0,36Act0010

2 2,48 2,60 12,90Act0010

2 1,20 2,60 6,24Act0010

2 2,44 2,60 12,69Act0010

2 7,42 2,60 38,58Act0010

77,58 20,74 1.609,01
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MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

2 1,31 2,60 6,81Act0010

2 0,07 2,60 0,36Act0010

2 2,48 2,60 12,90Act0010

2 1,20 2,60 6,24Act0010

2 2,44 2,60 12,69Act0010

2 7,42 2,60 38,58Act0010

2 1,20 2,60 6,24Act0010

83,82 6,66 558,24

SONO m² Capa Sonoflex de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant + absorbent a base de fibres tèxtils, compos-
ta de capa pesant de betun elastomeric amb doble capa d'aabsor-
vent acústic de fibres tèxtils, amb un gruix de 20mm, adherida amb
adhesiu Carlflex. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, ca-
valcaments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i
verticals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

2 7,42 2,60 38,58Act0010

38,58 22,15 854,55

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

2 1,31 2,60 6,81Act0010

2 0,07 2,60 0,36Act0010
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2 2,48 2,60 12,90Act0010

2 1,20 2,60 6,24Act0010

2 1,20 2,60 6,24Act0010

2 2,44 2,60 12,69Act0010

2 7,42 2,60 38,58Act0010

83,82 8,86 742,65

DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 19,36 38,72

PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 147,69 295,38
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DLAV Ut Desmuntatge de lavabo de taulell, conjunt d'aixetes i accessoris

Desmuntatge de lavabo de taulell, conjunt d'aixetes i accessoris,
amb mitjans manuals, prèvia desconnexió de les xarxes d'aigua i eva-
cuació, amb recuperació del material per al seu posterior muntatge
en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers
al de la seva instal·lació, sense afectar a l'estabilitat dels elements
constructius als quals pugui estar subjecte. Fins i tot p/p d'aplec i
protecció del material desmuntat en obra fins al seu posterior mun-
tatge, neteja, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o conte-
nidor. Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Col·locació dels ele-
ments de fixació. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Con-
nexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes. Conne-
xió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i com-
plements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Segellat de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 115,43 230,86

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

32 32,00Act0010

32,00 2,99 95,68
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CGB48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior amb placa de ciment

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure, siste-
ma Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix total, compost per una
 placa de ciment Aquaroc 13 "PLACO", de 12,5x1200x900 mm, car-
golada directament a una estructura autoportant de perfils me-
tàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals R 48 "PLA-
CO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i muntants verticals M 48
"PLACO", amb una separació entre muntants de 600 mm. Inclús p/p
de replanteig de la perfileria, zones de pas i buits; col·locació en tot
el seu perímetre de cintes o bandes estances, en la superfície de re-
colzament o contacte de la perfileria amb els paraments; ancoratges
de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjan-
çant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'an-
gles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perfo-
ració de les mateixes, i neteja final. Totalment acabat i llest per em-
primar, pintar o revestir (sense incloure en aquest preu l'aïllament a
col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2 1,20 2,60 6,24Act0010

6,24 41,50 258,96

JET10 m² Capa Jetfal10 de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant, composta de capa pesant de betun elastome-
ric amb costat autoadhesiu, amb un gruix de 5mm i massa de
10Kg/m2. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, cavalca-
ments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i verti-
cals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

2 1,31 2,60 6,81Act0010

2 0,07 2,60 0,36Act0010

2 2,48 2,60 12,90Act0010

2 2,44 2,60 12,69Act0010
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32,76 28,79 943,16

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

2 1,20 2,60 6,24Act0010

2 1,31 2,60 6,81Act0010

2 0,07 2,60 0,36Act0010

2 2,48 2,60 12,90Act0010

2 7,42 2,60 38,58Act0010

64,89 9,83 637,87

ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

2 1,20 2,60 6,24Act0010

2 1,31 2,60 6,81Act0010

2 0,07 2,60 0,36Act0010

2 2,48 2,60 12,90Act0010

2 7,42 2,60 38,58Act0010

64,89 18,25 1.184,24
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DCUI m Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris

Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris, amb mit-
jans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als
quals puguin estar units. Amb recuperació del material per al seu
posterior muntatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execu-
ció del procés invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i
protecció del material desmuntat en obra fins al seu posterior mun-
tatge, neteja, retirada i càrrega manual de restes d'obra sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Fragmentació dels ende-
rrocs en peces manejables. Retirada i apilament del material des-
muntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs i les res-
tes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 2,44 4,88Act0010

2 2,31 4,62Act0010

9,50 65,30 620,35

TOTAL 0111............................................................................................ 8.098,04

Habitatge PP 3 i PS 30112

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 2,69 5,38Act0010

2 2,50 5,00Act0010

2 0,43 0,86Act0010

2 5,07 10,14Act0010

2 2,25 4,50Act0010

25,88 0,88 22,77
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CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2 2,69 2,60 13,99Act0010

2 2,50 2,60 13,00Act0010

2 0,43 2,60 2,24Act0010

2 5,07 2,60 26,36Act0010

2 2,25 2,60 11,70Act0010

67,29 20,74 1.395,59
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MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

2 2,69 2,60 13,99Act0010

2 2,50 2,60 13,00Act0010

2 0,43 2,60 2,24Act0010

2 5,07 2,60 26,36Act0010

2 2,25 2,60 11,70Act0010

67,29 6,66 448,15

SONO m² Capa Sonoflex de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant + absorbent a base de fibres tèxtils, compos-
ta de capa pesant de betun elastomeric amb doble capa d'aabsor-
vent acústic de fibres tèxtils, amb un gruix de 20mm, adherida amb
adhesiu Carlflex. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, ca-
valcaments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i
verticals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

2 2,69 2,60 13,99Act0010

2 2,50 2,60 13,00Act0010

26,99 22,15 597,83

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

2 2,69 2,60 13,99Act0010

2 2,50 2,60 13,00Act0010

2 0,43 2,60 2,24Act0010

641 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

2 5,07 2,60 26,36Act0010

2 2,25 2,60 11,70Act0010

67,29 8,86 596,19

DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 19,36 38,72

PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 147,69 295,38

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

18 18,00Act0010

18,00 2,99 53,82

TOTAL 0112............................................................................................ 3.448,45
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Habitatge PP 4 i PS 40113

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 0,69 1,38Act0010

2 0,45 0,90Act0010

2 0,59 1,18Act0010

2 2,69 5,38Act0010

2 1,88 3,76Act0010

2 0,93 1,86Act0010

2 5,15 10,30Act0010

24,76 0,88 21,79
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CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2 0,69 2,60 3,59Act0010

2 0,45 2,60 2,34Act0010

2 0,59 2,60 3,07Act0010

2 2,69 2,60 13,99Act0010

2 1,88 2,60 9,78Act0010

2 0,93 2,60 4,84Act0010

2 5,15 2,60 26,78Act0010

64,39 20,74 1.335,45

671 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

2 0,69 2,60 3,59Act0010

2 0,45 2,60 2,34Act0010

2 0,59 2,60 3,07Act0010

2 2,69 2,60 13,99Act0010

2 1,88 2,60 9,78Act0010

2 0,93 2,60 4,84Act0010

2 5,15 2,60 26,78Act0010

64,39 6,66 428,84

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

2 0,69 2,60 3,59Act0010

2 0,45 2,60 2,34Act0010

2 0,59 2,60 3,07Act0010

2 2,69 2,60 13,99Act0010

2 1,88 2,60 9,78Act0010

2 0,93 2,60 4,84Act0010

2 5,15 2,60 26,78Act0010

64,39 8,86 570,50
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DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 19,36 38,72

PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 147,69 295,38

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

40 40,00Act0010

40,00 2,99 119,60
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JET10 m² Capa Jetfal10 de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant, composta de capa pesant de betun elastome-
ric amb costat autoadhesiu, amb un gruix de 5mm i massa de
10Kg/m2. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, cavalca-
ments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i verti-
cals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

2 3,27 2,60 17,00Act0010

17,00 28,79 489,43

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

2 3,27 2,60 17,00Act0010

17,00 9,83 167,11

ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

2 3,27 2,60 17,00Act0010

17,00 18,25 310,25
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DARM Ut Desmuntatge de fulla d'armari de paret

Desmuntatge de fulla d'armari de paret de fusteria de fusta, galzes,
tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recuperació del mate-
rial per al seu posterior muntatge en el mateix emplaçament. Fins i
tot p/p d'aplec i protecció del material desmuntat en obra fins al
seu posterior muntatge, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'en-
derrocs sobre camió o contenidor. Totalment muntada.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec i protecció en obra del
material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels elements. Ne-
teja de les restes de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

8 8,00Act0010

8,00 30,45 243,60

TOTAL 0113............................................................................................ 4.020,67

Habitatge PP 5 i PS 50114

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 2,40 4,80Act0010

2 1,11 2,22Act0010

2 0,91 1,82Act0010

2 2,17 4,34Act0010

2 2,79 5,58Act0010

18,76 0,88 16,51
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CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2 2,40 2,60 12,48Act0010

2 1,11 2,60 5,77Act0010

2 0,91 2,60 4,73Act0010

2 2,17 2,60 11,28Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

48,77 20,74 1.011,49
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MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

2 2,40 2,60 12,48Act0010

2 1,11 2,60 5,77Act0010

2 0,91 2,60 4,73Act0010

2 2,17 2,60 11,28Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

48,77 6,66 324,81

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

2 0,91 2,60 4,73Act0010

2 2,17 2,60 11,28Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

30,52 9,83 300,01

ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

2 0,91 2,60 4,73Act0010

2 2,17 2,60 11,28Act0010
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2 2,79 2,60 14,51Act0010

30,52 18,25 556,99

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

2 2,40 2,60 12,48Act0010

2 1,11 2,60 5,77Act0010

2 0,91 2,60 4,73Act0010

2 2,17 2,60 11,28Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

48,77 8,86 432,10

DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 19,36 38,72

PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
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2 2,00Act0010

2,00 147,69 295,38

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

16 16,00Act0010

16,00 2,99 47,84

TOTAL 0114............................................................................................ 3.023,85

Habitatge PP 6 i PS 60115

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 2,40 4,80Act0010

2 1,11 2,22Act0010

2 0,91 1,82Act0010

2 0,60 1,20Act0010

2 7,42 14,84Act0010

24,88 0,88 21,89
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CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2 2,40 2,60 12,48Act0010

2 1,11 2,60 5,77Act0010

2 0,91 2,60 4,73Act0010

2 0,60 2,60 3,12Act0010

2 7,42 2,60 38,58Act0010

64,68 20,74 1.341,46

761 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

2 2,40 2,60 12,48Act0010

2 1,11 2,60 5,77Act0010

2 0,91 2,60 4,73Act0010

2 0,60 2,60 3,12Act0010

2 7,42 2,60 38,58Act0010

64,68 6,66 430,77

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

2 7,42 2,60 38,58Act0010

38,58 9,83 379,24

ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

2 7,42 2,60 38,58Act0010

38,58 18,25 704,09
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PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

2 2,40 2,60 12,48Act0010

2 1,11 2,60 5,77Act0010

2 0,91 2,60 4,73Act0010

2 0,60 2,60 3,12Act0010

2 7,42 2,60 38,58Act0010

64,68 8,86 573,06

DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 19,36 38,72

PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 147,69 295,38
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DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

18 18,00Act0010

18,00 2,99 53,82

DARM Ut Desmuntatge de fulla d'armari de paret

Desmuntatge de fulla d'armari de paret de fusteria de fusta, galzes,
tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recuperació del mate-
rial per al seu posterior muntatge en el mateix emplaçament. Fins i
tot p/p d'aplec i protecció del material desmuntat en obra fins al
seu posterior muntatge, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'en-
derrocs sobre camió o contenidor. Totalment muntada.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec i protecció en obra del
material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels elements. Ne-
teja de les restes de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 30,45 60,90

DCUI m Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris

Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris, amb mit-
jans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als
quals puguin estar units. Amb recuperació del material per al seu
posterior muntatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execu-
ció del procés invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i
protecció del material desmuntat en obra fins al seu posterior mun-
tatge, neteja, retirada i càrrega manual de restes d'obra sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Fragmentació dels ende-
rrocs en peces manejables. Retirada i apilament del material des-
muntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs i les res-
tes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 2,50 5,00Act0010

2 2,10 4,20Act0010

9,20 65,30 600,76
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JET10 m² Capa Jetfal10 de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant, composta de capa pesant de betun elastome-
ric amb costat autoadhesiu, amb un gruix de 5mm i massa de
10Kg/m2. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, cavalca-
ments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i verti-
cals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

2 7,42 2,60 38,58Act0010

38,58 28,79 1.110,72

TOTAL 0115............................................................................................ 5.610,81

Habitatge PP 7 i PS 70117

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 1,36 2,72Act0010

2 0,67 1,34Act0010

2 2,88 5,76Act0010

9,82 0,88 8,64

801 septiembre 2015
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CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2 1,36 2,60 7,07Act0010

2 0,67 2,60 3,48Act0010

2 2,88 2,60 14,98Act0010

25,53 20,74 529,49
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MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

2 1,36 2,60 7,07Act0010

2 0,67 2,60 3,48Act0010

2 2,88 2,60 14,98Act0010

25,53 6,66 170,03

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

2 1,36 2,60 7,07Act0010

2 0,67 2,60 3,48Act0010

2 2,88 2,60 14,98Act0010

25,53 8,86 226,20

DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010
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2,00 19,36 38,72

PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 147,69 295,38

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

6 6,00Act0010

6,00 2,99 17,94

DARM Ut Desmuntatge de fulla d'armari de paret

Desmuntatge de fulla d'armari de paret de fusteria de fusta, galzes,
tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recuperació del mate-
rial per al seu posterior muntatge en el mateix emplaçament. Fins i
tot p/p d'aplec i protecció del material desmuntat en obra fins al
seu posterior muntatge, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'en-
derrocs sobre camió o contenidor. Totalment muntada.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec i protecció en obra del
material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels elements. Ne-
teja de les restes de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 30,45 60,90
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DCUI m Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris

Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris, amb mit-
jans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als
quals puguin estar units. Amb recuperació del material per al seu
posterior muntatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execu-
ció del procés invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i
protecció del material desmuntat en obra fins al seu posterior mun-
tatge, neteja, retirada i càrrega manual de restes d'obra sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Fragmentació dels ende-
rrocs en peces manejables. Retirada i apilament del material des-
muntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs i les res-
tes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 2,50 5,00Act0010

2 2,10 4,20Act0010

9,20 65,30 600,76

SONO m² Capa Sonoflex de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant + absorbent a base de fibres tèxtils, compos-
ta de capa pesant de betun elastomeric amb doble capa d'aabsor-
vent acústic de fibres tèxtils, amb un gruix de 20mm, adherida amb
adhesiu Carlflex. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, ca-
valcaments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i
verticals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

2 0,67 2,60 3,48Act0010

2 2,88 2,60 14,98Act0010

18,46 22,15 408,89

TOTAL 0117............................................................................................ 2.356,95

Habitatge PP 8 i PS 80118

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 2,40 4,80Act0010

2 1,10 2,20Act0010

2 0,92 1,84Act0010

2 2,17 4,34Act0010

2 2,79 5,58Act0010

18,76 0,88 16,51
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CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2 2,40 2,60 12,48Act0010

2 1,10 2,60 5,72Act0010

2 0,92 2,60 4,78Act0010

2 2,17 2,60 11,28Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

48,77 20,74 1.011,49

851 septiembre 2015
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MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

2 2,40 2,60 12,48Act0010

2 1,10 2,60 5,72Act0010

2 0,92 2,60 4,78Act0010

2 2,17 2,60 11,28Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

48,77 6,66 324,81

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

2 0,92 2,60 4,78Act0010

2 2,17 2,60 11,28Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

30,57 9,83 300,50

ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

2 0,92 2,60 4,78Act0010

2 2,17 2,60 11,28Act0010
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2 2,79 2,60 14,51Act0010

30,57 18,25 557,90

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

2 2,40 2,60 12,48Act0010

2 1,10 2,60 5,72Act0010

2 0,92 2,60 4,78Act0010

2 2,17 2,60 11,28Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

48,77 8,86 432,10

DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 19,36 38,72

PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
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2 2,00Act0010

2,00 147,69 295,38

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

10 10,00Act0010

10,00 2,99 29,90

TOTAL 0118............................................................................................ 3.007,31

Habitatge PP 9 i PS 90119

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 3,49 6,98Act0010

2 1,60 3,20Act0010

2 2,77 5,54Act0010

2 0,31 0,62Act0010

2 0,44 0,88Act0010

2 1,03 2,06Act0010

2 0,93 1,86Act0010

2 1,93 3,86Act0010

2 2,78 5,56Act0010

2 1,60 3,20Act0010

2 1,70 3,40Act0010

37,16 0,88 32,70
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CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2 3,49 2,60 18,15Act0010

2 1,60 2,60 8,32Act0010

2 2,77 2,60 14,40Act0010

2 0,31 2,60 1,61Act0010

2 0,44 2,60 2,29Act0010

2 1,03 2,60 5,36Act0010

2 0,93 2,60 4,84Act0010

2 1,93 2,60 10,04Act0010

2 2,78 2,60 14,46Act0010

79,47 20,74 1.648,21
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MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

2 3,49 2,60 18,15Act0010

2 1,60 2,60 8,32Act0010

2 2,77 2,60 14,40Act0010

2 0,31 2,60 1,61Act0010

2 0,44 2,60 2,29Act0010

2 1,03 2,60 5,36Act0010

2 0,93 2,60 4,84Act0010

2 1,93 2,60 10,04Act0010

2 2,78 2,60 14,46Act0010

2 1,60 2,60 8,32Act0010

2 1,70 2,60 8,84Act0010

96,63 6,66 643,56

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

2 3,49 2,60 18,15Act0010

2 1,60 2,60 8,32Act0010

2 0,93 2,60 4,84Act0010

2 1,93 2,60 10,04Act0010

2 2,78 2,60 14,46Act0010

55,81 9,83 548,61
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ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

2 3,49 2,60 18,15Act0010

2 1,60 2,60 8,32Act0010

2 0,93 2,60 4,84Act0010

2 1,93 2,60 10,04Act0010

2 2,78 2,60 14,46Act0010

55,81 18,25 1.018,53

SONO m² Capa Sonoflex de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant + absorbent a base de fibres tèxtils, compos-
ta de capa pesant de betun elastomeric amb doble capa d'aabsor-
vent acústic de fibres tèxtils, amb un gruix de 20mm, adherida amb
adhesiu Carlflex. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, ca-
valcaments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i
verticals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

2 1,60 2,60 8,32Act0010

2 1,70 2,60 8,84Act0010

2 0,93 2,60 4,84Act0010

2 1,93 2,60 10,04Act0010

2 2,78 2,60 14,46Act0010

46,50 22,15 1.029,98
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PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

2 3,49 2,60 18,15Act0010

2 1,60 2,60 8,32Act0010

2 2,77 2,60 14,40Act0010

2 0,31 2,60 1,61Act0010

2 0,44 2,60 2,29Act0010

2 1,03 2,60 5,36Act0010

2 0,93 2,60 4,84Act0010

2 1,93 2,60 10,04Act0010

2 2,78 2,60 14,46Act0010

2 1,60 2,60 8,32Act0010

2 1,70 2,60 8,84Act0010

96,63 8,86 856,14

DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 19,36 38,72
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PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 147,69 295,38

DBANY Ut Desmuntatge de banyera d'acer, conjunt d'aixetes i accessoris

Desmuntatge de banyera d'acer, conjunt d'aixetes i accessoris, amb
mitjans manuals, prèvia desconnexió de les xarxes d'aigua i evacua-
ció, amb recuperació del material per al seu posterior muntatge en
el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al
de la seva instal·lació, sense afectar a l'estabilitat dels elements cons-
tructius als quals pugui estar subjecta. Fins i tot p/p d'aplec i protec-
ció del material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge,
neteja, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Col·locació dels ele-
ments de fixació. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Con-
nexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes. Conne-
xió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i com-
plements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Segellat de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 111,99 223,98
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DPLD Ut Desmuntatge de plat de dutxa de porcellana sanitària

Desmuntatge de plat de dutxa de porcellana sanitària, conjunt d'ai-
xetes i accessoris, amb mitjans manuals, prèvia desconnexió de les
xarxes d'aigua i evacuació, amb recuperació del material per al seu
posterior muntatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execu-
ció del procés invers al de la seva instal·lació, sense afectar a l'estabi-
litat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte. Fins i
tot p/p d'aplec i protecció del material desmuntat en obra fins al
seu posterior muntatge, neteja, retirada i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor. Totalment instal·lat, connexionat, provat i
en funcionament.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Col·locació dels ele-
ments de fixació. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Con-
nexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes. Conne-
xió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i com-
plements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Segellat de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 105,09 210,18

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

24 24,00Act0010

24,00 2,99 71,76
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DARM Ut Desmuntatge de fulla d'armari de paret

Desmuntatge de fulla d'armari de paret de fusteria de fusta, galzes,
tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recuperació del mate-
rial per al seu posterior muntatge en el mateix emplaçament. Fins i
tot p/p d'aplec i protecció del material desmuntat en obra fins al
seu posterior muntatge, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'en-
derrocs sobre camió o contenidor. Totalment muntada.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec i protecció en obra del
material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels elements. Ne-
teja de les restes de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 30,45 60,90

DCUI m Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris

Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris, amb mit-
jans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als
quals puguin estar units. Amb recuperació del material per al seu
posterior muntatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execu-
ció del procés invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i
protecció del material desmuntat en obra fins al seu posterior mun-
tatge, neteja, retirada i càrrega manual de restes d'obra sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Fragmentació dels ende-
rrocs en peces manejables. Retirada i apilament del material des-
muntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs i les res-
tes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 3,59 7,18Act0010

2 1,41 2,82Act0010

2 1,50 3,00Act0010

13,00 65,30 848,90

951 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

CGB48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior amb placa de ciment

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure, siste-
ma Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix total, compost per una
 placa de ciment Aquaroc 13 "PLACO", de 12,5x1200x900 mm, car-
golada directament a una estructura autoportant de perfils me-
tàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals R 48 "PLA-
CO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i muntants verticals M 48
"PLACO", amb una separació entre muntants de 600 mm. Inclús p/p
de replanteig de la perfileria, zones de pas i buits; col·locació en tot
el seu perímetre de cintes o bandes estances, en la superfície de re-
colzament o contacte de la perfileria amb els paraments; ancoratges
de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjan-
çant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'an-
gles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perfo-
ració de les mateixes, i neteja final. Totalment acabat i llest per em-
primar, pintar o revestir (sense incloure en aquest preu l'aïllament a
col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2 1,60 2,60 8,32Act0010

2 1,70 2,60 8,84Act0010

17,16 41,50 712,14

961 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

DFS m² Demolició de fals sostre continu de plaques d'escaiola

Demolició de fals sostre continu de plaques d'escaiola, guix laminat
o cartró guix, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius contigus. Fins i tot p/p de demolició de tirants, perfilerí-
as suport i estructures de suspensió, falses bigues, paredes, motlu-
res, cornises i rematades, neteja, aplec, retirada i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició dels elements. Fragmentació dels enderrocs en pe-
ces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les res-
tes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

2 4,14 8,28Act0010

2 4,55 9,10Act0010

17,38 4,39 76,30

FS m² Fals sostre continu

Subministrament i muntatge de fals sostre continu, sistema Placo
Hydro Plus "PLACO", situat a una altura menor de 4 m, llis, format
per una placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5
/ vora afinada, Glasroc H 13 "PLACO", formada per un nucli de guix
revestit per les dues cares amb fibra de vidre amb tractament hidrò-
fob, cargolada a una estructura portant de perfils primaris F530
"PLACO". Inclús p/p de fixacions, elements de suspensió, cargols, re-
solució del perímetre i punts singulars, tractament de junts i acceso-
ris de muntatge. Totalment terminat i llest per emprimar i revestir.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Senyalització
dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i
suspensió dels perfils primaris. Cargolat i col·locació de les plaques.
Tractament de juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre para-
ments, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar
buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte

2 4,14 8,28Act0010

2 4,55 9,10Act0010

17,38 42,03 730,48

TOTAL 0119............................................................................................ 9.046,47

Habitatge PP 10 i PS 100120

971 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 2,40 4,80Act0010

2 1,10 2,20Act0010

2 0,46 0,92Act0010

2 0,60 1,20Act0010

9,12 0,88 8,03

981 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2 2,40 2,60 12,48Act0010

2 1,10 2,60 5,72Act0010

2 0,46 2,60 2,39Act0010

2 0,60 2,60 3,12Act0010

23,71 20,74 491,75

991 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

2 2,40 2,60 12,48Act0010

2 1,10 2,60 5,72Act0010

2 0,46 2,60 2,39Act0010

2 0,60 2,60 3,12Act0010

23,71 6,66 157,91

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

2 0,45 2,60 2,34Act0010

2 0,60 2,60 3,12Act0010

5,46 9,83 53,67

ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

2 0,45 2,60 2,34Act0010

2 0,60 2,60 3,12Act0010

5,46 18,25 99,65

1001 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

2 2,40 2,60 12,48Act0010

2 1,10 2,60 5,72Act0010

2 0,46 2,60 2,39Act0010

2 0,60 2,60 3,12Act0010

23,71 8,86 210,07

DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 19,36 38,72

PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 147,69 295,38

1011 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

8 8,00Act0010

8,00 2,99 23,92

TOTAL 0120............................................................................................ 1.379,10

Habitatge PP 11 i PS 110121

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 2,48 4,96Act0010

2 1,31 2,62Act0010

2 1,26 2,52Act0010

2 0,65 1,30Act0010

2 2,55 5,10Act0010

2 2,89 5,78Act0010

2 1,80 3,60Act0010

2 1,11 2,22Act0010

28,10 0,88 24,73

1021 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

CGB48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior amb placa de ciment

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure, siste-
ma Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix total, compost per una
 placa de ciment Aquaroc 13 "PLACO", de 12,5x1200x900 mm, car-
golada directament a una estructura autoportant de perfils me-
tàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals R 48 "PLA-
CO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i muntants verticals M 48
"PLACO", amb una separació entre muntants de 600 mm. Inclús p/p
de replanteig de la perfileria, zones de pas i buits; col·locació en tot
el seu perímetre de cintes o bandes estances, en la superfície de re-
colzament o contacte de la perfileria amb els paraments; ancoratges
de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjan-
çant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'an-
gles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perfo-
ració de les mateixes, i neteja final. Totalment acabat i llest per em-
primar, pintar o revestir (sense incloure en aquest preu l'aïllament a
col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2 1,80 2,60 9,36Act0010

2 1,11 2,60 5,77Act0010

15,13 41,50 627,90
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CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2 2,48 2,60 12,90Act0010

2 1,31 2,60 6,81Act0010

2 1,26 2,60 6,55Act0010

2 0,65 2,60 3,38Act0010

2 2,55 2,60 13,26Act0010

2 2,89 2,60 15,03Act0010

57,93 20,74 1.201,47
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MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

2 2,48 2,60 12,90Act0010

2 1,31 2,60 6,81Act0010

2 1,26 2,60 6,55Act0010

2 0,65 2,60 3,38Act0010

2 2,55 2,60 13,26Act0010

2 2,89 2,60 15,03Act0010

2 1,80 2,60 9,36Act0010

2 1,11 2,60 5,77Act0010

73,06 6,66 486,58

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

2 1,26 2,60 6,55Act0010

2 0,65 2,60 3,38Act0010

2 2,55 2,60 13,26Act0010

2 2,89 2,60 15,03Act0010

38,22 9,83 375,70
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ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

2 1,26 2,60 6,55Act0010

2 0,65 2,60 3,38Act0010

2 2,55 2,60 13,26Act0010

2 2,89 2,60 15,03Act0010

38,22 18,25 697,52

SONO m² Capa Sonoflex de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant + absorbent a base de fibres tèxtils, compos-
ta de capa pesant de betun elastomeric amb doble capa d'aabsor-
vent acústic de fibres tèxtils, amb un gruix de 20mm, adherida amb
adhesiu Carlflex. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, ca-
valcaments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i
verticals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

2 0,65 2,60 3,38Act0010

2 2,55 2,60 13,26Act0010

2 2,89 2,60 15,03Act0010

31,67 22,15 701,49
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PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

2 2,48 2,60 12,90Act0010

2 1,31 2,60 6,81Act0010

2 1,26 2,60 6,55Act0010

2 0,65 2,60 3,38Act0010

2 2,55 2,60 13,26Act0010

2 2,89 2,60 15,03Act0010

2 1,80 2,60 9,36Act0010

2 1,11 2,60 5,77Act0010

73,06 8,86 647,31

DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 19,36 38,72

PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
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2 2,00Act0010

2,00 147,69 295,38

DBANY Ut Desmuntatge de banyera d'acer, conjunt d'aixetes i accessoris

Desmuntatge de banyera d'acer, conjunt d'aixetes i accessoris, amb
mitjans manuals, prèvia desconnexió de les xarxes d'aigua i evacua-
ció, amb recuperació del material per al seu posterior muntatge en
el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al
de la seva instal·lació, sense afectar a l'estabilitat dels elements cons-
tructius als quals pugui estar subjecta. Fins i tot p/p d'aplec i protec-
ció del material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge,
neteja, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Col·locació dels ele-
ments de fixació. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Con-
nexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes. Conne-
xió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i com-
plements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Segellat de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 111,99 223,98

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

20 20,00Act0010

20,00 2,99 59,80
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DCUI m Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris

Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris, amb mit-
jans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als
quals puguin estar units. Amb recuperació del material per al seu
posterior muntatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execu-
ció del procés invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i
protecció del material desmuntat en obra fins al seu posterior mun-
tatge, neteja, retirada i càrrega manual de restes d'obra sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Fragmentació dels ende-
rrocs en peces manejables. Retirada i apilament del material des-
muntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs i les res-
tes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 0,65 1,30Act0010

2 2,55 5,10Act0010

6,40 65,30 417,92

DPLD Ut Desmuntatge de plat de dutxa de porcellana sanitària

Desmuntatge de plat de dutxa de porcellana sanitària, conjunt d'ai-
xetes i accessoris, amb mitjans manuals, prèvia desconnexió de les
xarxes d'aigua i evacuació, amb recuperació del material per al seu
posterior muntatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execu-
ció del procés invers al de la seva instal·lació, sense afectar a l'estabi-
litat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte. Fins i
tot p/p d'aplec i protecció del material desmuntat en obra fins al
seu posterior muntatge, neteja, retirada i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor. Totalment instal·lat, connexionat, provat i
en funcionament.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Col·locació dels ele-
ments de fixació. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Con-
nexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes. Conne-
xió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i com-
plements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Segellat de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 105,09 210,18
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DFS m² Demolició de fals sostre continu de plaques d'escaiola

Demolició de fals sostre continu de plaques d'escaiola, guix laminat
o cartró guix, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius contigus. Fins i tot p/p de demolició de tirants, perfilerí-
as suport i estructures de suspensió, falses bigues, paredes, motlu-
res, cornises i rematades, neteja, aplec, retirada i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició dels elements. Fragmentació dels enderrocs en pe-
ces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les res-
tes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

2 3,67 7,34Act0010

2 4,82 9,64Act0010

16,98 4,39 74,54

FS m² Fals sostre continu

Subministrament i muntatge de fals sostre continu, sistema Placo
Hydro Plus "PLACO", situat a una altura menor de 4 m, llis, format
per una placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5
/ vora afinada, Glasroc H 13 "PLACO", formada per un nucli de guix
revestit per les dues cares amb fibra de vidre amb tractament hidrò-
fob, cargolada a una estructura portant de perfils primaris F530
"PLACO". Inclús p/p de fixacions, elements de suspensió, cargols, re-
solució del perímetre i punts singulars, tractament de junts i acceso-
ris de muntatge. Totalment terminat i llest per emprimar i revestir.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Senyalització
dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i
suspensió dels perfils primaris. Cargolat i col·locació de les plaques.
Tractament de juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre para-
ments, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar
buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte

2 3,67 7,34Act0010

2 4,82 9,64Act0010

16,98 42,03 713,67

TOTAL 0121............................................................................................ 6.796,89

TOTAL 01......................................................................................................................................... 72.340,91

TOTAL............................................................................................................................................................. 72.340,91
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RESUM DE PRESSUPOST
CAPÍTOL RESUM IMPORT %

01 2a Opció (totes estances sense complir) ........................................................................................................................ 72.340,91 100,00
0101 Habitatge PB 1 ............................................................................................................................ 2.275,32
0102 Habitatge PB 2 ............................................................................................................................ 2.474,95
0103 Habitatge PB 3 ............................................................................................................................ 2.114,45
0104 Habitatge PB 4 ............................................................................................................................ 2.069,49
0105 Habitatge PB 5 ............................................................................................................................ 876,55
0106 Habitatge PB 6 ............................................................................................................................ 1.678,86
0107 Habitatge PB 7 ............................................................................................................................ 2.987,63
0108 Habitatge PB 8 ............................................................................................................................ 1.273,94
0109 Habitatge PB 9 ............................................................................................................................ 3.255,77
0110 Habitatge PP 1 i PS 1.................................................................................................................. 6.545,41
0111 Habitatge PP 2 i PS 2.................................................................................................................. 8.098,04
0112 Habitatge PP 3 i PS 3.................................................................................................................. 3.448,45
0113 Habitatge PP 4 i PS 4.................................................................................................................. 4.020,67
0114 Habitatge PP 5 i PS 5.................................................................................................................. 3.023,85
0115 Habitatge PP 6 i PS 6.................................................................................................................. 5.610,81
0117 Habitatge PP 7 i PS 7.................................................................................................................. 2.356,95
0118 Habitatge PP 8 i PS 8.................................................................................................................. 3.007,31
0119 Habitatge PP 9 i PS 9.................................................................................................................. 9.046,47
0120 Habitatge PP 10 i PS 10 ............................................................................................................. 1.379,10
0121 Habitatge PP 11 i PS 11 ............................................................................................................. 6.796,89

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 72.340,91

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
amb VEINTICINCO CÈNTIMS

6,00 % Despeses generals ..... 4.340,45
13,00 % Benefici industrial ........ 9.404,32

Suma..................................................... 13.744,77

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 86.085,68

10% IVA ................................................ 8.608,57

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 94.694,25

, 4 de Setembre de 2015.
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

01 3a Opció (totes estances complint)

Habitatge PB 10101

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

1 2,79 2,79Act0010

1 2,16 2,16Act0010

1 1,90 1,90Act0010

1 0,38 0,38Act0010

1 2,62 2,62Act0010

1 1,70 1,70Act0010

1 4,70 4,70Act0010

1 4,96 4,96Act0010

1 1,28 1,28Act0010

1 3,49 3,49Act0010

25,98 1,09 28,32

11 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

1 2,79 2,60 7,25Act0010

1 2,16 2,60 5,62Act0010

1 1,90 2,60 4,94Act0010

1 0,38 2,60 0,99Act0010

1 2,62 2,60 6,81Act0010

1 1,70 2,60 4,42Act0010

1 4,70 2,60 12,22Act0010

1 4,96 2,60 12,90Act0010

1 1,28 2,60 3,33Act0010

1 3,49 2,60 9,07Act0010

67,55 20,74 1.400,99

21 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

1 2,79 2,60 7,25Act0010

1 2,16 2,60 5,62Act0010

1 1,90 2,60 4,94Act0010

1 0,38 2,60 0,99Act0010

1 2,62 2,60 6,81Act0010

1 1,70 2,60 4,42Act0010

1 4,70 2,60 12,22Act0010

1 4,96 2,60 12,90Act0010

1 1,28 2,60 3,33Act0010

1 3,49 2,60 9,07Act0010

67,55 6,66 449,88

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

1 2,79 2,60 7,25Act0010

1 2,16 2,60 5,62Act0010

1 0,16 2,60 0,42Act0010

1 2,62 2,60 6,81Act0010

1 1,70 2,60 4,42Act0010

1 4,70 2,60 12,22Act0010

1 4,96 2,60 12,90Act0010

1 1,28 2,60 3,33Act0010

1 3,49 2,60 9,07Act0010

62,04 8,86 549,67

31 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 19,36 19,36

PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 147,69 147,69

DLAV Ut Desmuntatge de lavabo de taulell, conjunt d'aixetes i accessoris

Desmuntatge de lavabo de taulell, conjunt d'aixetes i accessoris,
amb mitjans manuals, prèvia desconnexió de les xarxes d'aigua i eva-
cuació, amb recuperació del material per al seu posterior muntatge
en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers
al de la seva instal·lació, sense afectar a l'estabilitat dels elements
constructius als quals pugui estar subjecte. Fins i tot p/p d'aplec i
protecció del material desmuntat en obra fins al seu posterior mun-
tatge, neteja, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o conte-
nidor. Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Col·locació dels ele-
ments de fixació. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Con-
nexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes. Conne-
xió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i com-
plements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Segellat de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 115,43 115,43

41 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

10 10,00Act0010

10,00 2,99 29,90

DARM Ut Desmuntatge de fulla d'armari de paret

Desmuntatge de fulla d'armari de paret de fusteria de fusta, galzes,
tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recuperació del mate-
rial per al seu posterior muntatge en el mateix emplaçament. Fins i
tot p/p d'aplec i protecció del material desmuntat en obra fins al
seu posterior muntatge, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'en-
derrocs sobre camió o contenidor. Totalment muntada.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec i protecció en obra del
material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels elements. Ne-
teja de les restes de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

3 3,00Act0010

3,00 30,45 91,35

JET10 m² Capa Jetfal10 de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant, composta de capa pesant de betun elastome-
ric amb costat autoadhesiu, amb un gruix de 5mm i massa de
10Kg/m2. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, cavalca-
ments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i verti-
cals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

1 2,86 2,60 7,44Act0010

1 1,56 2,60 4,06Act0010

1 1,90 2,60 4,94Act0010

1 0,38 2,60 0,99Act0010

1 4,96 2,60 12,90Act0010

1 1,28 2,60 3,33Act0010

1 3,49 2,60 9,07Act0010

42,73 28,79 1.230,20

51 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

1 2,86 2,60 7,44Act0010

1 1,56 2,60 4,06Act0010

1 1,90 2,60 4,94Act0010

1 0,38 2,60 0,99Act0010

1 4,96 2,60 12,90Act0010

1 1,28 2,60 3,33Act0010

1 3,49 2,60 9,07Act0010

42,73 9,83 420,04

ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

1 2,86 2,60 7,44Act0010

1 1,56 2,60 4,06Act0010

1 1,90 2,60 4,94Act0010

1 0,38 2,60 0,99Act0010

1 4,96 2,60 12,90Act0010

1 1,28 2,60 3,33Act0010

1 3,49 2,60 9,07Act0010

42,73 18,25 779,82

TOTAL 0101............................................................................................ 5.262,65

61 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

Habitatge PB 20102

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

1 2,93 2,93Act0010

1 0,51 0,51Act0010

1 3,35 3,35Act0010

1 6,48 6,48Act0010

1 0,60 0,60Act0010

1 1,42 1,42Act0010

1 2,95 2,95Act0010

1 2,68 2,68Act0010

1 2,91 2,91Act0010

23,83 1,09 25,97

71 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

1 2,93 2,60 7,62Act0010

1 0,51 2,60 1,33Act0010

1 3,35 2,60 8,71Act0010

1 6,48 2,60 16,85Act0010

1 0,60 2,60 1,56Act0010

1 1,42 2,60 3,69Act0010

1 2,95 2,60 7,67Act0010

1 2,68 2,60 6,97Act0010

1 2,91 2,60 7,57Act0010

61,97 20,74 1.285,26

81 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

1 2,93 2,60 7,62Act0010

1 0,51 2,60 1,33Act0010

1 3,35 2,60 8,71Act0010

1 6,48 2,60 16,85Act0010

1 0,60 2,60 1,56Act0010

1 1,42 2,60 3,69Act0010

1 2,95 2,60 7,67Act0010

1 2,68 2,60 6,97Act0010

1 2,91 2,60 7,57Act0010

61,97 6,66 412,72

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

1 2,75 2,60 7,15Act0010

1 2,91 2,60 7,57Act0010

14,72 9,83 144,70
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ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

1 2,75 2,60 7,15Act0010

1 2,91 2,60 7,57Act0010

14,72 18,25 268,64

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

1 2,93 2,60 7,62Act0010

1 0,67 2,60 1,74Act0010

1 0,08 2,60 0,21Act0010

1 3,35 2,60 8,71Act0010

1 6,48 2,60 16,85Act0010

1 0,60 2,60 1,56Act0010

1 1,42 2,60 3,69Act0010

1 1,10 2,60 2,86Act0010

1 2,95 2,60 7,67Act0010

1 2,68 2,60 6,97Act0010

1 2,91 2,60 7,57Act0010

65,45 8,86 579,89
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DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 19,36 19,36

PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 147,69 147,69

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

10 10,00Act0010

10,00 2,99 29,90
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DARM Ut Desmuntatge de fulla d'armari de paret

Desmuntatge de fulla d'armari de paret de fusteria de fusta, galzes,
tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recuperació del mate-
rial per al seu posterior muntatge en el mateix emplaçament. Fins i
tot p/p d'aplec i protecció del material desmuntat en obra fins al
seu posterior muntatge, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'en-
derrocs sobre camió o contenidor. Totalment muntada.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec i protecció en obra del
material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels elements. Ne-
teja de les restes de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 30,45 30,45

DCOA Ut Desmuntatge amb recuperació del material de bateria comptadors d'aigua

Desmuntatge de bateria metàl·lica i accessoris, per a centralització
de 10 comptadors d'aigua, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, sent
l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació. Fins i
tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del material des-
muntat i de les restes de l'obra produïts durant els treballs, sobre ca-
mió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Obturació de les conduccions
connectades a l'element. Aplec dels materials a reutilitzar. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega ma-
nual del material desmuntat i les restes d'obra sobre camió o conte-
nidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 41,73 41,73

TOTAL 0102............................................................................................ 2.986,31

Habitatge PB 30103

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

1 1,00 1,00Act0010

1 1,13 1,13Act0010

1 2,69 2,69Act0010

1 1,81 1,81Act0010
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1 0,93 0,93Act0010

1 5,15 5,15Act0010

12,71 1,09 13,85

CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

1 1,00 2,60 2,60Act0010

1 1,13 2,60 2,94Act0010

1 2,69 2,60 6,99Act0010

1 1,81 2,60 4,71Act0010

1 0,93 2,60 2,42Act0010

1 5,15 2,60 13,39Act0010

33,05 20,74 685,46
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MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

1 1,00 2,60 2,60Act0010

1 1,13 2,60 2,94Act0010

1 2,69 2,60 6,99Act0010

1 1,81 2,60 4,71Act0010

1 0,93 2,60 2,42Act0010

1 5,15 2,60 13,39Act0010

33,05 6,66 220,11

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

1 3,27 2,60 8,50Act0010

8,50 9,83 83,56

ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

1 3,27 2,60 8,50Act0010

8,50 18,25 155,13
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JET10 m² Capa Jetfal10 de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant, composta de capa pesant de betun elastome-
ric amb costat autoadhesiu, amb un gruix de 5mm i massa de
10Kg/m2. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, cavalca-
ments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i verti-
cals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

1 3,27 2,60 8,50Act0010

8,50 28,79 244,72

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

1 1,00 2,60 2,60Act0010

1 1,13 2,60 2,94Act0010

1 2,69 2,60 6,99Act0010

1 1,81 2,60 4,71Act0010

1 6,17 2,60 16,04Act0010

1 0,08 2,60 0,21Act0010

33,49 8,86 296,72

DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 19,36 19,36
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PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 147,69 147,69

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

20 20,00Act0010

20,00 2,99 59,80

DARM Ut Desmuntatge de fulla d'armari de paret

Desmuntatge de fulla d'armari de paret de fusteria de fusta, galzes,
tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recuperació del mate-
rial per al seu posterior muntatge en el mateix emplaçament. Fins i
tot p/p d'aplec i protecció del material desmuntat en obra fins al
seu posterior muntatge, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'en-
derrocs sobre camió o contenidor. Totalment muntada.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec i protecció en obra del
material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels elements. Ne-
teja de les restes de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

5 5,00Act0010

5,00 30,45 152,25
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

DCOM Ut Desmuntatge amb recuperació del material, de centralització de comptadors

Desmuntatge de centralització de comptadors instal·lada en habita-
ció o armari de comptadors, formada per 10 mòduls, amb mitjans
manuals, amb recuperació del material per a la seva posterior ubica-
ció en altre emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers
al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i cà-
rrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec dels materials a
reutilitzar. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i les restes d'obra so-
bre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 41,88 41,88

TOTAL 0103............................................................................................ 2.120,53

Habitatge PB 40104

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

1 7,67 7,67Act0010

1 1,42 1,42Act0010

1 6,30 6,30Act0010

15,39 1,09 16,78
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

1 7,67 2,60 19,94Act0010

1 1,42 2,60 3,69Act0010

1 6,30 2,60 16,38Act0010

40,01 20,74 829,81
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

1 7,67 2,60 19,94Act0010

1 1,42 2,60 3,69Act0010

1 6,30 2,60 16,38Act0010

40,01 6,66 266,47

SONO m² Capa Sonoflex de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant + absorbent a base de fibres tèxtils, compos-
ta de capa pesant de betun elastomeric amb doble capa d'aabsor-
vent acústic de fibres tèxtils, amb un gruix de 20mm, adherida amb
adhesiu Carlflex. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, ca-
valcaments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i
verticals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

1 6,30 2,60 16,38Act0010

16,38 22,15 362,82

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

1 2,75 2,60 7,15Act0010

1 7,67 2,60 19,94Act0010

1 1,42 2,60 3,69Act0010

1 6,30 2,60 16,38Act0010

47,16 8,86 417,84
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 19,36 19,36

PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 147,69 147,69

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

4 4,00Act0010

4,00 2,99 11,96

TOTAL 0104............................................................................................ 2.072,73
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

Habitatge PB 50105

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

1 1,36 1,36Act0010

1 2,95 2,95Act0010

1 0,63 0,63Act0010

4,94 1,09 5,38
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

1 1,36 2,60 3,54Act0010

1 2,95 2,60 7,67Act0010

1 0,63 2,60 1,64Act0010

12,85 20,74 266,51
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MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

1 1,36 2,60 3,54Act0010

1 2,95 2,60 7,67Act0010

1 0,63 2,60 1,64Act0010

12,85 6,66 85,58

SONO m² Capa Sonoflex de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant + absorbent a base de fibres tèxtils, compos-
ta de capa pesant de betun elastomeric amb doble capa d'aabsor-
vent acústic de fibres tèxtils, amb un gruix de 20mm, adherida amb
adhesiu Carlflex. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, ca-
valcaments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i
verticals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

1 2,87 2,60 7,46Act0010

1 0,60 2,60 1,56Act0010

9,02 22,15 199,79

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

1 1,36 2,60 3,54Act0010

1 2,95 2,60 7,67Act0010

1 0,63 2,60 1,64Act0010

12,85 8,86 113,85
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 19,36 19,36

PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 147,69 147,69

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

3 3,00Act0010

3,00 2,99 8,97
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DARM Ut Desmuntatge de fulla d'armari de paret

Desmuntatge de fulla d'armari de paret de fusteria de fusta, galzes,
tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recuperació del mate-
rial per al seu posterior muntatge en el mateix emplaçament. Fins i
tot p/p d'aplec i protecció del material desmuntat en obra fins al
seu posterior muntatge, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'en-
derrocs sobre camió o contenidor. Totalment muntada.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec i protecció en obra del
material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels elements. Ne-
teja de les restes de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 30,45 30,45

TOTAL 0105............................................................................................ 877,58

Habitatge PB 60106

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

1 2,40 2,40Act0010

1 1,05 1,05Act0010

1 0,93 0,93Act0010

1 1,56 1,56Act0010

1 2,69 2,69Act0010

1 4,41 4,41Act0010

1 1,28 1,28Act0010

1 3,18 3,18Act0010

17,50 1,09 19,08
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CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

1 2,40 2,60 6,24Act0010

1 1,05 2,60 2,73Act0010

1 0,93 2,60 2,42Act0010

1 1,56 2,60 4,06Act0010

1 2,69 2,60 6,99Act0010

1 4,41 2,60 11,47Act0010

1 1,28 2,60 3,33Act0010

1 3,18 2,60 8,27Act0010

45,51 20,74 943,88
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MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

1 2,40 2,60 6,24Act0010

1 1,05 2,60 2,73Act0010

1 0,93 2,60 2,42Act0010

1 1,56 2,60 4,06Act0010

1 2,69 2,60 6,99Act0010

1 4,41 2,60 11,47Act0010

1 1,28 2,60 3,33Act0010

1 3,18 2,60 8,27Act0010

45,51 6,66 303,10

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

1 0,85 2,60 2,21Act0010

1 1,56 2,60 4,06Act0010

1 2,76 2,60 7,18Act0010

1 4,41 2,60 11,47Act0010

1 1,28 2,60 3,33Act0010

1 3,18 2,60 8,27Act0010

36,52 9,83 358,99
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ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

1 0,85 2,60 2,21Act0010

1 1,56 2,60 4,06Act0010

1 2,76 2,60 7,18Act0010

1 4,41 2,60 11,47Act0010

1 1,28 2,60 3,33Act0010

1 3,18 2,60 8,27Act0010

36,52 18,25 666,49

SONO m² Capa Sonoflex de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant + absorbent a base de fibres tèxtils, compos-
ta de capa pesant de betun elastomeric amb doble capa d'aabsor-
vent acústic de fibres tèxtils, amb un gruix de 20mm, adherida amb
adhesiu Carlflex. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, ca-
valcaments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i
verticals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

1 0,85 2,60 2,21Act0010

1 1,56 2,60 4,06Act0010

1 2,76 2,60 7,18Act0010

1 4,41 2,60 11,47Act0010

1 1,28 2,60 3,33Act0010

1 3,18 2,60 8,27Act0010

36,52 22,15 808,92
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PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

1 2,40 2,60 6,24Act0010

1 1,05 2,60 2,73Act0010

1 0,93 2,60 2,42Act0010

1 1,56 2,60 4,06Act0010

1 2,69 2,60 6,99Act0010

1 4,41 2,60 11,47Act0010

1 1,28 2,60 3,33Act0010

1 3,18 2,60 8,27Act0010

45,51 8,86 403,22

DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 19,36 19,36

PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
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1 1,00Act0010

1,00 147,69 147,69

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

8 8,00Act0010

8,00 2,99 23,92

TOTAL 0106............................................................................................ 3.694,65

Habitatge PB 70107

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

1 1,60 1,60Act0010

1 1,70 1,70Act0010

1 3,49 3,49Act0010

1 1,60 1,60Act0010

1 0,06 0,06Act0010

1 1,69 1,69Act0010

1 0,31 0,31Act0010

1 0,44 0,44Act0010

1 1,10 1,10Act0010

1 1,24 1,24Act0010

1 1,11 1,11Act0010

14,34 1,09 15,63
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CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

1 3,49 2,60 9,07Act0010

1 1,60 2,60 4,16Act0010

1 0,06 2,60 0,16Act0010

1 1,69 2,60 4,39Act0010

1 0,31 2,60 0,81Act0010

1 0,44 2,60 1,14Act0010

1 1,10 2,60 2,86Act0010

1 1,24 2,60 3,22Act0010

1 1,11 2,60 2,89Act0010

28,70 20,74 595,24
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MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

1 1,60 2,60 4,16Act0010

1 1,70 2,60 4,42Act0010

1 3,49 2,60 9,07Act0010

1 1,60 2,60 4,16Act0010

1 0,06 2,60 0,16Act0010

1 1,69 2,60 4,39Act0010

1 0,31 2,60 0,81Act0010

1 0,44 2,60 1,14Act0010

1 1,10 2,60 2,86Act0010

1 1,24 2,60 3,22Act0010

1 1,11 2,60 2,89Act0010

37,28 6,66 248,28

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

1 3,47 2,60 9,02Act0010

1 1,67 2,60 4,34Act0010

13,36 9,83 131,33
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ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

1 3,47 2,60 9,02Act0010

1 1,67 2,60 4,34Act0010

13,36 18,25 243,82

SONO m² Capa Sonoflex de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant + absorbent a base de fibres tèxtils, compos-
ta de capa pesant de betun elastomeric amb doble capa d'aabsor-
vent acústic de fibres tèxtils, amb un gruix de 20mm, adherida amb
adhesiu Carlflex. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, ca-
valcaments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i
verticals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

1 1,60 2,60 4,16Act0010

1 1,70 2,60 4,42Act0010

8,58 22,15 190,05
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PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

1 3,49 2,60 9,07Act0010

1 1,60 2,60 4,16Act0010

1 1,70 2,60 4,42Act0010

1 1,59 2,60 4,13Act0010

1 2,70 2,60 7,02Act0010

1 0,31 2,60 0,81Act0010

1 0,44 2,60 1,14Act0010

1 1,09 2,60 2,83Act0010

1 1,24 2,60 3,22Act0010

1 1,11 2,60 2,89Act0010

1 0,07 2,60 0,18Act0010

39,87 8,86 353,25

DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 19,36 19,36
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PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 147,69 147,69

DBANY Ut Desmuntatge de banyera d'acer, conjunt d'aixetes i accessoris

Desmuntatge de banyera d'acer, conjunt d'aixetes i accessoris, amb
mitjans manuals, prèvia desconnexió de les xarxes d'aigua i evacua-
ció, amb recuperació del material per al seu posterior muntatge en
el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al
de la seva instal·lació, sense afectar a l'estabilitat dels elements cons-
tructius als quals pugui estar subjecta. Fins i tot p/p d'aplec i protec-
ció del material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge,
neteja, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Col·locació dels ele-
ments de fixació. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Con-
nexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes. Conne-
xió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i com-
plements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Segellat de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 111,99 111,99
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DPLD Ut Desmuntatge de plat de dutxa de porcellana sanitària

Desmuntatge de plat de dutxa de porcellana sanitària, conjunt d'ai-
xetes i accessoris, amb mitjans manuals, prèvia desconnexió de les
xarxes d'aigua i evacuació, amb recuperació del material per al seu
posterior muntatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execu-
ció del procés invers al de la seva instal·lació, sense afectar a l'estabi-
litat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte. Fins i
tot p/p d'aplec i protecció del material desmuntat en obra fins al
seu posterior muntatge, neteja, retirada i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor. Totalment instal·lat, connexionat, provat i
en funcionament.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Col·locació dels ele-
ments de fixació. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Con-
nexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes. Conne-
xió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i com-
plements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Segellat de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 105,09 105,09

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

6 6,00Act0010

6,00 2,99 17,94
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DARM Ut Desmuntatge de fulla d'armari de paret

Desmuntatge de fulla d'armari de paret de fusteria de fusta, galzes,
tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recuperació del mate-
rial per al seu posterior muntatge en el mateix emplaçament. Fins i
tot p/p d'aplec i protecció del material desmuntat en obra fins al
seu posterior muntatge, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'en-
derrocs sobre camió o contenidor. Totalment muntada.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec i protecció en obra del
material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels elements. Ne-
teja de les restes de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 30,45 30,45

DCUI m Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris

Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris, amb mit-
jans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als
quals puguin estar units. Amb recuperació del material per al seu
posterior muntatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execu-
ció del procés invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i
protecció del material desmuntat en obra fins al seu posterior mun-
tatge, neteja, retirada i càrrega manual de restes d'obra sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Fragmentació dels ende-
rrocs en peces manejables. Retirada i apilament del material des-
muntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs i les res-
tes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

1 3,59 3,59Act0010

1 1,41 1,41Act0010

1 1,50 1,50Act0010

6,50 65,30 424,45

371 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

CGB48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior amb placa de ciment

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure, siste-
ma Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix total, compost per una
 placa de ciment Aquaroc 13 "PLACO", de 12,5x1200x900 mm, car-
golada directament a una estructura autoportant de perfils me-
tàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals R 48 "PLA-
CO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i muntants verticals M 48
"PLACO", amb una separació entre muntants de 600 mm. Inclús p/p
de replanteig de la perfileria, zones de pas i buits; col·locació en tot
el seu perímetre de cintes o bandes estances, en la superfície de re-
colzament o contacte de la perfileria amb els paraments; ancoratges
de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjan-
çant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'an-
gles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perfo-
ració de les mateixes, i neteja final. Totalment acabat i llest per em-
primar, pintar o revestir (sense incloure en aquest preu l'aïllament a
col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

1 1,60 2,60 4,16Act0010

1 1,70 2,60 4,42Act0010

8,58 41,50 356,07

TOTAL 0107............................................................................................ 2.990,64

Habitatge PB 80108
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DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

1 2,94 2,94Act0010

1 3,61 3,61Act0010

1 5,39 5,39Act0010

11,94 1,09 13,01
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CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

1 2,94 2,60 7,64Act0010

1 3,61 2,60 9,39Act0010

1 5,39 2,60 14,01Act0010

31,04 20,74 643,77
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MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

1 2,94 2,60 7,64Act0010

1 3,61 2,60 9,39Act0010

1 5,39 2,60 14,01Act0010

31,04 6,66 206,73

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

1 3,61 2,60 9,39Act0010

1 5,39 2,60 14,01Act0010

23,40 9,83 230,02

ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

1 3,61 2,60 9,39Act0010

1 5,39 2,60 14,01Act0010

23,40 18,25 427,05
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PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

1 2,94 2,60 7,64Act0010

1 3,61 2,60 9,39Act0010

1 5,39 2,60 14,01Act0010

31,04 8,86 275,01

DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 19,36 19,36

PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 147,69 147,69
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DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

6 6,00Act0010

6,00 2,99 17,94

TOTAL 0108............................................................................................ 1.980,58

Habitatge PB 90109

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

1 2,94 2,94Act0010

1 3,61 3,61Act0010

1 0,65 0,65Act0010

1 2,55 2,55Act0010

1 2,89 2,89Act0010

1 1,80 1,80Act0010

1 2,71 2,71Act0010

17,15 1,09 18,69
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CGB48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior amb placa de ciment

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure, siste-
ma Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix total, compost per una
 placa de ciment Aquaroc 13 "PLACO", de 12,5x1200x900 mm, car-
golada directament a una estructura autoportant de perfils me-
tàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals R 48 "PLA-
CO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i muntants verticals M 48
"PLACO", amb una separació entre muntants de 600 mm. Inclús p/p
de replanteig de la perfileria, zones de pas i buits; col·locació en tot
el seu perímetre de cintes o bandes estances, en la superfície de re-
colzament o contacte de la perfileria amb els paraments; ancoratges
de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjan-
çant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'an-
gles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perfo-
ració de les mateixes, i neteja final. Totalment acabat i llest per em-
primar, pintar o revestir (sense incloure en aquest preu l'aïllament a
col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

1 1,80 2,60 4,68Act0010

4,68 41,50 194,22
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CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

1 2,94 2,60 7,64Act0010

1 3,61 2,60 9,39Act0010

1 0,65 2,60 1,69Act0010

1 2,55 2,60 6,63Act0010

1 2,89 2,60 7,51Act0010

1 2,71 2,60 7,05Act0010

39,91 20,74 827,73
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MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

1 2,94 2,60 7,64Act0010

1 3,61 2,60 9,39Act0010

1 0,65 2,60 1,69Act0010

1 2,55 2,60 6,63Act0010

1 2,89 2,60 7,51Act0010

1 1,80 2,60 4,68Act0010

1 2,71 2,60 7,05Act0010

44,59 6,66 296,97

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

1 0,65 2,60 1,69Act0010

1 2,55 2,60 6,63Act0010

1 2,89 2,60 7,51Act0010

15,83 9,83 155,61

ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².
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1 0,65 2,60 1,69Act0010

1 2,55 2,60 6,63Act0010

1 2,89 2,60 7,51Act0010

15,83 18,25 288,90

SONO m² Capa Sonoflex de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant + absorbent a base de fibres tèxtils, compos-
ta de capa pesant de betun elastomeric amb doble capa d'aabsor-
vent acústic de fibres tèxtils, amb un gruix de 20mm, adherida amb
adhesiu Carlflex. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, ca-
valcaments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i
verticals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

1 0,65 2,60 1,69Act0010

1 2,55 2,60 6,63Act0010

1 2,89 2,60 7,51Act0010

15,83 22,15 350,63

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

1 2,94 2,60 7,64Act0010

1 3,61 2,60 9,39Act0010

1 0,65 2,60 1,69Act0010

1 2,55 2,60 6,63Act0010

1 2,89 2,60 7,51Act0010

1 1,80 2,60 4,68Act0010

1 2,71 2,60 7,05Act0010

44,59 8,86 395,07
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DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 19,36 19,36

PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 147,69 147,69

DBANY Ut Desmuntatge de banyera d'acer, conjunt d'aixetes i accessoris

Desmuntatge de banyera d'acer, conjunt d'aixetes i accessoris, amb
mitjans manuals, prèvia desconnexió de les xarxes d'aigua i evacua-
ció, amb recuperació del material per al seu posterior muntatge en
el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al
de la seva instal·lació, sense afectar a l'estabilitat dels elements cons-
tructius als quals pugui estar subjecta. Fins i tot p/p d'aplec i protec-
ció del material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge,
neteja, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Col·locació dels ele-
ments de fixació. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Con-
nexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes. Conne-
xió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i com-
plements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Segellat de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 111,99 111,99

481 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

11 11,00Act0010

11,00 2,99 32,89

DCUI m Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris

Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris, amb mit-
jans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als
quals puguin estar units. Amb recuperació del material per al seu
posterior muntatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execu-
ció del procés invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i
protecció del material desmuntat en obra fins al seu posterior mun-
tatge, neteja, retirada i càrrega manual de restes d'obra sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Fragmentació dels ende-
rrocs en peces manejables. Retirada i apilament del material des-
muntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs i les res-
tes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

1 0,65 0,65Act0010

1 2,55 2,55Act0010

3,20 65,30 208,96

TOTAL 0109............................................................................................ 3.048,71

Habitatge PP 1 i PS 10110

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 4,59 9,18Act0010
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2 1,51 3,02Act0010

2 2,60 5,20Act0010

2 1,24 2,48Act0010

2 2,72 5,44Act0010

2 1,20 2,40Act0010

2 1,26 2,52Act0010

2 2,79 5,58Act0010

35,82 1,09 39,04

CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2 4,59 2,60 23,87Act0010

2 1,51 2,60 7,85Act0010

2 2,60 2,60 13,52Act0010

2 1,24 2,60 6,45Act0010

2 2,72 2,60 14,14Act0010

2 1,26 2,60 6,55Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

86,89 20,74 1.802,10
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MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

2 4,59 2,60 23,87Act0010

2 1,51 2,60 7,85Act0010

2 2,60 2,60 13,52Act0010

2 1,24 2,60 6,45Act0010

2 2,72 2,60 14,14Act0010

2 1,20 2,60 6,24Act0010

2 1,26 2,60 6,55Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

93,13 6,66 620,25

SONO m² Capa Sonoflex de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant + absorbent a base de fibres tèxtils, compos-
ta de capa pesant de betun elastomeric amb doble capa d'aabsor-
vent acústic de fibres tèxtils, amb un gruix de 20mm, adherida amb
adhesiu Carlflex. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, ca-
valcaments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i
verticals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

2 3,10 2,60 16,12Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

2 1,24 2,60 6,45Act0010

2 1,26 2,60 6,55Act0010

2 2,72 2,60 14,14Act0010

57,77 22,15 1.279,61
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PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

2 4,59 2,60 23,87Act0010

2 1,20 2,60 6,24Act0010

2 1,51 2,60 7,85Act0010

2 2,60 2,60 13,52Act0010

2 1,24 2,60 6,45Act0010

2 1,26 2,60 6,55Act0010

2 2,72 2,60 14,14Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

93,13 8,86 825,13

DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 19,36 38,72

PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
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2 2,00Act0010

2,00 147,69 295,38

DLAV Ut Desmuntatge de lavabo de taulell, conjunt d'aixetes i accessoris

Desmuntatge de lavabo de taulell, conjunt d'aixetes i accessoris,
amb mitjans manuals, prèvia desconnexió de les xarxes d'aigua i eva-
cuació, amb recuperació del material per al seu posterior muntatge
en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers
al de la seva instal·lació, sense afectar a l'estabilitat dels elements
constructius als quals pugui estar subjecte. Fins i tot p/p d'aplec i
protecció del material desmuntat en obra fins al seu posterior mun-
tatge, neteja, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o conte-
nidor. Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Col·locació dels ele-
ments de fixació. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Con-
nexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes. Conne-
xió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i com-
plements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Segellat de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 115,43 230,86

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

28 28,00Act0010

28,00 2,99 83,72
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CGB48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior amb placa de ciment

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure, siste-
ma Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix total, compost per una
 placa de ciment Aquaroc 13 "PLACO", de 12,5x1200x900 mm, car-
golada directament a una estructura autoportant de perfils me-
tàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals R 48 "PLA-
CO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i muntants verticals M 48
"PLACO", amb una separació entre muntants de 600 mm. Inclús p/p
de replanteig de la perfileria, zones de pas i buits; col·locació en tot
el seu perímetre de cintes o bandes estances, en la superfície de re-
colzament o contacte de la perfileria amb els paraments; ancoratges
de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjan-
çant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'an-
gles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perfo-
ració de les mateixes, i neteja final. Totalment acabat i llest per em-
primar, pintar o revestir (sense incloure en aquest preu l'aïllament a
col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2 1,20 2,60 6,24Act0010

6,24 41,50 258,96

JET10 m² Capa Jetfal10 de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant, composta de capa pesant de betun elastome-
ric amb costat autoadhesiu, amb un gruix de 5mm i massa de
10Kg/m2. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, cavalca-
ments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i verti-
cals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

2 2,60 2,60 13,52Act0010

13,52 28,79 389,24

541 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

2 1,51 2,60 7,85Act0010

2 2,60 2,60 13,52Act0010

2 1,24 2,60 6,45Act0010

2 1,26 2,60 6,55Act0010

2 2,72 2,60 14,14Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

63,02 9,83 619,49

ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

2 1,51 2,60 7,85Act0010

2 2,60 2,60 13,52Act0010

2 1,24 2,60 6,45Act0010

2 1,26 2,60 6,55Act0010

2 2,72 2,60 14,14Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

63,02 18,25 1.150,12
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DARM Ut Desmuntatge de fulla d'armari de paret

Desmuntatge de fulla d'armari de paret de fusteria de fusta, galzes,
tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recuperació del mate-
rial per al seu posterior muntatge en el mateix emplaçament. Fins i
tot p/p d'aplec i protecció del material desmuntat en obra fins al
seu posterior muntatge, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'en-
derrocs sobre camió o contenidor. Totalment muntada.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec i protecció en obra del
material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels elements. Ne-
teja de les restes de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

6 6,00Act0010

6,00 30,45 182,70

TOTAL 0110............................................................................................ 7.815,32

Habitatge PP 2 i PS 20111

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 1,31 2,62Act0010

2 0,07 0,14Act0010

2 2,48 4,96Act0010

2 1,20 2,40Act0010

2 2,44 4,88Act0010

2 7,42 14,84Act0010

2 1,20 2,40Act0010

32,24 1,09 35,14
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CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2 1,31 2,60 6,81Act0010

2 0,07 2,60 0,36Act0010

2 2,48 2,60 12,90Act0010

2 1,20 2,60 6,24Act0010

2 2,44 2,60 12,69Act0010

2 7,42 2,60 38,58Act0010

77,58 20,74 1.609,01
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MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

2 1,31 2,60 6,81Act0010

2 0,07 2,60 0,36Act0010

2 2,48 2,60 12,90Act0010

2 1,20 2,60 6,24Act0010

2 2,44 2,60 12,69Act0010

2 7,42 2,60 38,58Act0010

2 1,20 2,60 6,24Act0010

83,82 6,66 558,24

SONO m² Capa Sonoflex de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant + absorbent a base de fibres tèxtils, compos-
ta de capa pesant de betun elastomeric amb doble capa d'aabsor-
vent acústic de fibres tèxtils, amb un gruix de 20mm, adherida amb
adhesiu Carlflex. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, ca-
valcaments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i
verticals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

2 7,42 2,60 38,58Act0010

38,58 22,15 854,55

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

2 1,31 2,60 6,81Act0010

2 0,07 2,60 0,36Act0010
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2 2,48 2,60 12,90Act0010

2 1,20 2,60 6,24Act0010

2 1,20 2,60 6,24Act0010

2 2,44 2,60 12,69Act0010

2 7,42 2,60 38,58Act0010

83,82 8,86 742,65

DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 19,36 38,72

PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 147,69 295,38
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DLAV Ut Desmuntatge de lavabo de taulell, conjunt d'aixetes i accessoris

Desmuntatge de lavabo de taulell, conjunt d'aixetes i accessoris,
amb mitjans manuals, prèvia desconnexió de les xarxes d'aigua i eva-
cuació, amb recuperació del material per al seu posterior muntatge
en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers
al de la seva instal·lació, sense afectar a l'estabilitat dels elements
constructius als quals pugui estar subjecte. Fins i tot p/p d'aplec i
protecció del material desmuntat en obra fins al seu posterior mun-
tatge, neteja, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o conte-
nidor. Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Col·locació dels ele-
ments de fixació. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Con-
nexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes. Conne-
xió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i com-
plements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Segellat de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 115,43 230,86

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

32 32,00Act0010

32,00 2,99 95,68
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CGB48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior amb placa de ciment

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure, siste-
ma Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix total, compost per una
 placa de ciment Aquaroc 13 "PLACO", de 12,5x1200x900 mm, car-
golada directament a una estructura autoportant de perfils me-
tàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals R 48 "PLA-
CO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i muntants verticals M 48
"PLACO", amb una separació entre muntants de 600 mm. Inclús p/p
de replanteig de la perfileria, zones de pas i buits; col·locació en tot
el seu perímetre de cintes o bandes estances, en la superfície de re-
colzament o contacte de la perfileria amb els paraments; ancoratges
de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjan-
çant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'an-
gles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perfo-
ració de les mateixes, i neteja final. Totalment acabat i llest per em-
primar, pintar o revestir (sense incloure en aquest preu l'aïllament a
col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2 1,20 2,60 6,24Act0010

6,24 41,50 258,96

JET10 m² Capa Jetfal10 de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant, composta de capa pesant de betun elastome-
ric amb costat autoadhesiu, amb un gruix de 5mm i massa de
10Kg/m2. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, cavalca-
ments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i verti-
cals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

2 1,31 2,60 6,81Act0010

2 0,07 2,60 0,36Act0010

2 2,48 2,60 12,90Act0010

2 2,44 2,60 12,69Act0010
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32,76 28,79 943,16

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

2 1,20 2,60 6,24Act0010

2 1,31 2,60 6,81Act0010

2 0,07 2,60 0,36Act0010

2 2,48 2,60 12,90Act0010

2 7,42 2,60 38,58Act0010

64,89 9,83 637,87

ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

2 1,20 2,60 6,24Act0010

2 1,31 2,60 6,81Act0010

2 0,07 2,60 0,36Act0010

2 2,48 2,60 12,90Act0010

2 7,42 2,60 38,58Act0010

64,89 18,25 1.184,24
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DCUI m Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris

Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris, amb mit-
jans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als
quals puguin estar units. Amb recuperació del material per al seu
posterior muntatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execu-
ció del procés invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i
protecció del material desmuntat en obra fins al seu posterior mun-
tatge, neteja, retirada i càrrega manual de restes d'obra sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Fragmentació dels ende-
rrocs en peces manejables. Retirada i apilament del material des-
muntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs i les res-
tes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 2,44 4,88Act0010

2 2,31 4,62Act0010

9,50 65,30 620,35

TOTAL 0111............................................................................................ 8.104,81

Habitatge PP 3 i PS 30112

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 2,69 5,38Act0010

2 2,50 5,00Act0010

2 0,43 0,86Act0010

2 5,07 10,14Act0010

2 2,25 4,50Act0010

2 2,91 5,82Act0010

31,70 1,09 34,55
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CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2 2,69 2,60 13,99Act0010

2 2,50 2,60 13,00Act0010

2 0,43 2,60 2,24Act0010

2 5,07 2,60 26,36Act0010

2 2,25 2,60 11,70Act0010

2 2,91 2,60 15,13Act0010

82,42 20,74 1.709,39
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MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

2 2,69 2,60 13,99Act0010

2 2,50 2,60 13,00Act0010

2 0,43 2,60 2,24Act0010

2 5,07 2,60 26,36Act0010

2 2,25 2,60 11,70Act0010

2 2,91 2,60 15,13Act0010

82,42 6,66 548,92

SONO m² Capa Sonoflex de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant + absorbent a base de fibres tèxtils, compos-
ta de capa pesant de betun elastomeric amb doble capa d'aabsor-
vent acústic de fibres tèxtils, amb un gruix de 20mm, adherida amb
adhesiu Carlflex. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, ca-
valcaments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i
verticals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

2 2,69 2,60 13,99Act0010

2 2,50 2,60 13,00Act0010

2 2,91 2,60 15,13Act0010

42,12 22,15 932,96

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

2 2,69 2,60 13,99Act0010
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2 2,50 2,60 13,00Act0010

2 0,43 2,60 2,24Act0010

2 5,07 2,60 26,36Act0010

2 2,25 2,60 11,70Act0010

2 2,91 2,60 15,13Act0010

82,42 8,86 730,24

DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 19,36 38,72

PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 147,69 295,38

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

22 22,00Act0010

22,00 2,99 65,78
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REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

2 2,69 2,60 13,99Act0010

2 2,50 2,60 13,00Act0010

2 2,91 2,60 15,13Act0010

42,12 9,83 414,04

ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

2 2,69 2,60 13,99Act0010

2 2,50 2,60 13,00Act0010

2 2,91 2,60 15,13Act0010

42,12 18,25 768,69

TOTAL 0112............................................................................................ 5.538,67

Habitatge PP 4 i PS 40113

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.
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2 0,69 1,38Act0010

2 0,45 0,90Act0010

2 0,59 1,18Act0010

2 2,69 5,38Act0010

2 1,88 3,76Act0010

2 0,93 1,86Act0010

2 5,15 10,30Act0010

24,76 1,09 26,99

CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2 0,69 2,60 3,59Act0010

2 0,45 2,60 2,34Act0010

2 0,59 2,60 3,07Act0010

2 2,69 2,60 13,99Act0010

2 1,88 2,60 9,78Act0010

2 0,93 2,60 4,84Act0010

2 5,15 2,60 26,78Act0010

64,39 20,74 1.335,45
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MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

2 0,69 2,60 3,59Act0010

2 0,45 2,60 2,34Act0010

2 0,59 2,60 3,07Act0010

2 2,69 2,60 13,99Act0010

2 1,88 2,60 9,78Act0010

2 0,93 2,60 4,84Act0010

2 5,15 2,60 26,78Act0010

64,39 6,66 428,84

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

2 0,69 2,60 3,59Act0010

2 0,45 2,60 2,34Act0010

2 0,59 2,60 3,07Act0010

2 2,69 2,60 13,99Act0010

2 1,88 2,60 9,78Act0010

2 0,93 2,60 4,84Act0010

2 5,15 2,60 26,78Act0010

64,39 8,86 570,50
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DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 19,36 38,72

PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 147,69 295,38

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

40 40,00Act0010

40,00 2,99 119,60
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JET10 m² Capa Jetfal10 de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant, composta de capa pesant de betun elastome-
ric amb costat autoadhesiu, amb un gruix de 5mm i massa de
10Kg/m2. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, cavalca-
ments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i verti-
cals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

2 3,27 2,60 17,00Act0010

17,00 28,79 489,43

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

2 3,27 2,60 17,00Act0010

17,00 9,83 167,11

ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

2 3,27 2,60 17,00Act0010

17,00 18,25 310,25
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DARM Ut Desmuntatge de fulla d'armari de paret

Desmuntatge de fulla d'armari de paret de fusteria de fusta, galzes,
tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recuperació del mate-
rial per al seu posterior muntatge en el mateix emplaçament. Fins i
tot p/p d'aplec i protecció del material desmuntat en obra fins al
seu posterior muntatge, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'en-
derrocs sobre camió o contenidor. Totalment muntada.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec i protecció en obra del
material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels elements. Ne-
teja de les restes de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

8 8,00Act0010

8,00 30,45 243,60

TOTAL 0113............................................................................................ 4.025,87

Habitatge PP 5 i PS 50114

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 2,40 4,80Act0010

2 1,11 2,22Act0010

2 0,91 1,82Act0010

2 2,17 4,34Act0010

2 2,79 5,58Act0010

2 2,79 5,58Act0010

24,34 1,09 26,53
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CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2 2,40 2,60 12,48Act0010

2 1,11 2,60 5,77Act0010

2 0,91 2,60 4,73Act0010

2 2,17 2,60 11,28Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

63,28 20,74 1.312,43
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MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

2 2,40 2,60 12,48Act0010

2 1,11 2,60 5,77Act0010

2 0,91 2,60 4,73Act0010

2 2,17 2,60 11,28Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

63,28 6,66 421,44

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

2 0,91 2,60 4,73Act0010

2 2,17 2,60 11,28Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

45,03 9,83 442,64

ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².
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2 0,91 2,60 4,73Act0010

2 2,17 2,60 11,28Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

45,03 18,25 821,80

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

2 2,40 2,60 12,48Act0010

2 1,11 2,60 5,77Act0010

2 0,91 2,60 4,73Act0010

2 2,17 2,60 11,28Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

63,28 8,86 560,66

DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 19,36 38,72
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PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 147,69 295,38

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

20 20,00Act0010

20,00 2,99 59,80

DARM Ut Desmuntatge de fulla d'armari de paret

Desmuntatge de fulla d'armari de paret de fusteria de fusta, galzes,
tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recuperació del mate-
rial per al seu posterior muntatge en el mateix emplaçament. Fins i
tot p/p d'aplec i protecció del material desmuntat en obra fins al
seu posterior muntatge, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'en-
derrocs sobre camió o contenidor. Totalment muntada.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec i protecció en obra del
material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels elements. Ne-
teja de les restes de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

6 6,00Act0010

6,00 30,45 182,70

TOTAL 0114............................................................................................ 4.162,10
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Habitatge PP 6 i PS 60115

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 2,40 4,80Act0010

2 1,11 2,22Act0010

2 0,91 1,82Act0010

2 0,60 1,20Act0010

2 7,42 14,84Act0010

24,88 1,09 27,12
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CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2 2,40 2,60 12,48Act0010

2 1,11 2,60 5,77Act0010

2 0,91 2,60 4,73Act0010

2 0,60 2,60 3,12Act0010

2 7,42 2,60 38,58Act0010

64,68 20,74 1.341,46
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MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

2 2,40 2,60 12,48Act0010

2 1,11 2,60 5,77Act0010

2 0,91 2,60 4,73Act0010

2 0,60 2,60 3,12Act0010

2 7,42 2,60 38,58Act0010

64,68 6,66 430,77

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

2 7,42 2,60 38,58Act0010

38,58 9,83 379,24

ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

2 7,42 2,60 38,58Act0010

38,58 18,25 704,09

791 septiembre 2015
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PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

2 2,40 2,60 12,48Act0010

2 1,11 2,60 5,77Act0010

2 0,91 2,60 4,73Act0010

2 0,60 2,60 3,12Act0010

2 7,42 2,60 38,58Act0010

64,68 8,86 573,06

DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 19,36 38,72

PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 147,69 295,38

801 septiembre 2015
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DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

18 18,00Act0010

18,00 2,99 53,82

DARM Ut Desmuntatge de fulla d'armari de paret

Desmuntatge de fulla d'armari de paret de fusteria de fusta, galzes,
tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recuperació del mate-
rial per al seu posterior muntatge en el mateix emplaçament. Fins i
tot p/p d'aplec i protecció del material desmuntat en obra fins al
seu posterior muntatge, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'en-
derrocs sobre camió o contenidor. Totalment muntada.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec i protecció en obra del
material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels elements. Ne-
teja de les restes de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 30,45 60,90

DCUI m Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris

Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris, amb mit-
jans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als
quals puguin estar units. Amb recuperació del material per al seu
posterior muntatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execu-
ció del procés invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i
protecció del material desmuntat en obra fins al seu posterior mun-
tatge, neteja, retirada i càrrega manual de restes d'obra sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Fragmentació dels ende-
rrocs en peces manejables. Retirada i apilament del material des-
muntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs i les res-
tes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 2,50 5,00Act0010

2 2,10 4,20Act0010

9,20 65,30 600,76

811 septiembre 2015
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JET10 m² Capa Jetfal10 de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant, composta de capa pesant de betun elastome-
ric amb costat autoadhesiu, amb un gruix de 5mm i massa de
10Kg/m2. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, cavalca-
ments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i verti-
cals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

2 7,42 2,60 38,58Act0010

38,58 28,79 1.110,72

TOTAL 0115............................................................................................ 5.616,04

Habitatge PP 7 i PS 70117

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 1,36 2,72Act0010

2 0,67 1,34Act0010

2 2,88 5,76Act0010

9,82 1,09 10,70

821 septiembre 2015
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CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2 1,36 2,60 7,07Act0010

2 0,67 2,60 3,48Act0010

2 2,88 2,60 14,98Act0010

25,53 20,74 529,49

831 septiembre 2015
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MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

2 1,36 2,60 7,07Act0010

2 0,67 2,60 3,48Act0010

2 2,88 2,60 14,98Act0010

25,53 6,66 170,03

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

2 1,36 2,60 7,07Act0010

2 0,67 2,60 3,48Act0010

2 2,88 2,60 14,98Act0010

25,53 8,86 226,20

DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

841 septiembre 2015
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2,00 19,36 38,72

PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 147,69 295,38

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

6 6,00Act0010

6,00 2,99 17,94

DARM Ut Desmuntatge de fulla d'armari de paret

Desmuntatge de fulla d'armari de paret de fusteria de fusta, galzes,
tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recuperació del mate-
rial per al seu posterior muntatge en el mateix emplaçament. Fins i
tot p/p d'aplec i protecció del material desmuntat en obra fins al
seu posterior muntatge, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'en-
derrocs sobre camió o contenidor. Totalment muntada.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec i protecció en obra del
material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels elements. Ne-
teja de les restes de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 30,45 60,90
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DCUI m Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris

Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris, amb mit-
jans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als
quals puguin estar units. Amb recuperació del material per al seu
posterior muntatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execu-
ció del procés invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i
protecció del material desmuntat en obra fins al seu posterior mun-
tatge, neteja, retirada i càrrega manual de restes d'obra sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Fragmentació dels ende-
rrocs en peces manejables. Retirada i apilament del material des-
muntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs i les res-
tes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 2,50 5,00Act0010

2 2,10 4,20Act0010

9,20 65,30 600,76

SONO m² Capa Sonoflex de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant + absorbent a base de fibres tèxtils, compos-
ta de capa pesant de betun elastomeric amb doble capa d'aabsor-
vent acústic de fibres tèxtils, amb un gruix de 20mm, adherida amb
adhesiu Carlflex. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, ca-
valcaments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i
verticals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

2 0,67 2,60 3,48Act0010

2 2,88 2,60 14,98Act0010

18,46 22,15 408,89

TOTAL 0117............................................................................................ 2.359,01

Habitatge PP 8 i PS 80118

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 2,40 4,80Act0010

2 1,10 2,20Act0010

2 0,92 1,84Act0010

2 2,17 4,34Act0010

2 2,79 5,58Act0010

2 2,79 5,58Act0010
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24,34 1,09 26,53

CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2 2,40 2,60 12,48Act0010

2 1,10 2,60 5,72Act0010

2 0,92 2,60 4,78Act0010

2 2,17 2,60 11,28Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

63,28 20,74 1.312,43
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MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

2 2,40 2,60 12,48Act0010

2 1,10 2,60 5,72Act0010

2 0,92 2,60 4,78Act0010

2 2,17 2,60 11,28Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

63,28 6,66 421,44

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

2 0,92 2,60 4,78Act0010

2 2,17 2,60 11,28Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

45,08 9,83 443,14

ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².
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2 0,92 2,60 4,78Act0010

2 2,17 2,60 11,28Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

45,08 18,25 822,71

PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

2 2,40 2,60 12,48Act0010

2 1,10 2,60 5,72Act0010

2 0,92 2,60 4,78Act0010

2 2,17 2,60 11,28Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

63,28 8,86 560,66

DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 19,36 38,72
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PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 147,69 295,38

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

10 10,00Act0010

10,00 2,99 29,90

JET10 m² Capa Jetfal10 de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant, composta de capa pesant de betun elastome-
ric amb costat autoadhesiu, amb un gruix de 5mm i massa de
10Kg/m2. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, cavalca-
ments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i verti-
cals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

2 7,42 2,60 38,58Act0010

2 0,92 2,60 4,78Act0010

2 2,17 2,60 11,28Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

2 2,79 2,60 14,51Act0010

83,66 28,79 2.408,57
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DARM Ut Desmuntatge de fulla d'armari de paret

Desmuntatge de fulla d'armari de paret de fusteria de fusta, galzes,
tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recuperació del mate-
rial per al seu posterior muntatge en el mateix emplaçament. Fins i
tot p/p d'aplec i protecció del material desmuntat en obra fins al
seu posterior muntatge, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'en-
derrocs sobre camió o contenidor. Totalment muntada.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec i protecció en obra del
material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels elements. Ne-
teja de les restes de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

6 6,00Act0010

6,00 30,45 182,70

TOTAL 0118............................................................................................ 6.542,18

Habitatge PP 9 i PS 90119

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 3,49 6,98Act0010

2 1,60 3,20Act0010

2 2,77 5,54Act0010

2 0,31 0,62Act0010

2 0,44 0,88Act0010

2 1,03 2,06Act0010

2 0,93 1,86Act0010

2 1,93 3,86Act0010

2 2,78 5,56Act0010

2 1,60 3,20Act0010

2 1,70 3,40Act0010

37,16 1,09 40,50
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CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2 3,49 2,60 18,15Act0010

2 1,60 2,60 8,32Act0010

2 2,77 2,60 14,40Act0010

2 0,31 2,60 1,61Act0010

2 0,44 2,60 2,29Act0010

2 1,03 2,60 5,36Act0010

2 0,93 2,60 4,84Act0010

2 1,93 2,60 10,04Act0010

2 2,78 2,60 14,46Act0010

79,47 20,74 1.648,21
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MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

2 3,49 2,60 18,15Act0010

2 1,60 2,60 8,32Act0010

2 2,77 2,60 14,40Act0010

2 0,31 2,60 1,61Act0010

2 0,44 2,60 2,29Act0010

2 1,03 2,60 5,36Act0010

2 0,93 2,60 4,84Act0010

2 1,93 2,60 10,04Act0010

2 2,78 2,60 14,46Act0010

2 1,60 2,60 8,32Act0010

2 1,70 2,60 8,84Act0010

96,63 6,66 643,56

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

2 3,49 2,60 18,15Act0010

2 1,60 2,60 8,32Act0010

2 0,93 2,60 4,84Act0010

2 1,93 2,60 10,04Act0010

2 2,78 2,60 14,46Act0010

55,81 9,83 548,61
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ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

2 3,49 2,60 18,15Act0010

2 1,60 2,60 8,32Act0010

2 0,93 2,60 4,84Act0010

2 1,93 2,60 10,04Act0010

2 2,78 2,60 14,46Act0010

55,81 18,25 1.018,53

SONO m² Capa Sonoflex de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant + absorbent a base de fibres tèxtils, compos-
ta de capa pesant de betun elastomeric amb doble capa d'aabsor-
vent acústic de fibres tèxtils, amb un gruix de 20mm, adherida amb
adhesiu Carlflex. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, ca-
valcaments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i
verticals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

2 1,60 2,60 8,32Act0010

2 1,70 2,60 8,84Act0010

2 0,93 2,60 4,84Act0010

2 1,93 2,60 10,04Act0010

2 2,78 2,60 14,46Act0010

46,50 22,15 1.029,98
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PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

2 3,49 2,60 18,15Act0010

2 1,60 2,60 8,32Act0010

2 2,77 2,60 14,40Act0010

2 0,31 2,60 1,61Act0010

2 0,44 2,60 2,29Act0010

2 1,03 2,60 5,36Act0010

2 0,93 2,60 4,84Act0010

2 1,93 2,60 10,04Act0010

2 2,78 2,60 14,46Act0010

2 1,60 2,60 8,32Act0010

2 1,70 2,60 8,84Act0010

96,63 8,86 856,14

DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 19,36 38,72

951 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 147,69 295,38

DBANY Ut Desmuntatge de banyera d'acer, conjunt d'aixetes i accessoris

Desmuntatge de banyera d'acer, conjunt d'aixetes i accessoris, amb
mitjans manuals, prèvia desconnexió de les xarxes d'aigua i evacua-
ció, amb recuperació del material per al seu posterior muntatge en
el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al
de la seva instal·lació, sense afectar a l'estabilitat dels elements cons-
tructius als quals pugui estar subjecta. Fins i tot p/p d'aplec i protec-
ció del material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge,
neteja, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Col·locació dels ele-
ments de fixació. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Con-
nexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes. Conne-
xió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i com-
plements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Segellat de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 111,99 223,98

961 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

DPLD Ut Desmuntatge de plat de dutxa de porcellana sanitària

Desmuntatge de plat de dutxa de porcellana sanitària, conjunt d'ai-
xetes i accessoris, amb mitjans manuals, prèvia desconnexió de les
xarxes d'aigua i evacuació, amb recuperació del material per al seu
posterior muntatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execu-
ció del procés invers al de la seva instal·lació, sense afectar a l'estabi-
litat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte. Fins i
tot p/p d'aplec i protecció del material desmuntat en obra fins al
seu posterior muntatge, neteja, retirada i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor. Totalment instal·lat, connexionat, provat i
en funcionament.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Col·locació dels ele-
ments de fixació. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Con-
nexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes. Conne-
xió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i com-
plements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Segellat de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 105,09 210,18

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

24 24,00Act0010

24,00 2,99 71,76
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

DARM Ut Desmuntatge de fulla d'armari de paret

Desmuntatge de fulla d'armari de paret de fusteria de fusta, galzes,
tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recuperació del mate-
rial per al seu posterior muntatge en el mateix emplaçament. Fins i
tot p/p d'aplec i protecció del material desmuntat en obra fins al
seu posterior muntatge, neteja, aplec, retirada i càrrega manual d'en-
derrocs sobre camió o contenidor. Totalment muntada.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec i protecció en obra del
material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels elements. Ne-
teja de les restes de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 30,45 60,90

DCUI m Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris

Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris, amb mit-
jans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als
quals puguin estar units. Amb recuperació del material per al seu
posterior muntatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execu-
ció del procés invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i
protecció del material desmuntat en obra fins al seu posterior mun-
tatge, neteja, retirada i càrrega manual de restes d'obra sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Fragmentació dels ende-
rrocs en peces manejables. Retirada i apilament del material des-
muntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs i les res-
tes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 3,59 7,18Act0010

2 1,41 2,82Act0010

2 1,50 3,00Act0010

13,00 65,30 848,90

981 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

CGB48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior amb placa de ciment

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure, siste-
ma Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix total, compost per una
 placa de ciment Aquaroc 13 "PLACO", de 12,5x1200x900 mm, car-
golada directament a una estructura autoportant de perfils me-
tàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals R 48 "PLA-
CO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i muntants verticals M 48
"PLACO", amb una separació entre muntants de 600 mm. Inclús p/p
de replanteig de la perfileria, zones de pas i buits; col·locació en tot
el seu perímetre de cintes o bandes estances, en la superfície de re-
colzament o contacte de la perfileria amb els paraments; ancoratges
de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjan-
çant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'an-
gles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perfo-
ració de les mateixes, i neteja final. Totalment acabat i llest per em-
primar, pintar o revestir (sense incloure en aquest preu l'aïllament a
col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2 1,60 2,60 8,32Act0010

2 1,70 2,60 8,84Act0010

17,16 41,50 712,14

991 septiembre 2015
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

DFS m² Demolició de fals sostre continu de plaques d'escaiola

Demolició de fals sostre continu de plaques d'escaiola, guix laminat
o cartró guix, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius contigus. Fins i tot p/p de demolició de tirants, perfilerí-
as suport i estructures de suspensió, falses bigues, paredes, motlu-
res, cornises i rematades, neteja, aplec, retirada i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició dels elements. Fragmentació dels enderrocs en pe-
ces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les res-
tes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

2 4,14 8,28Act0010

2 4,55 9,10Act0010

17,38 5,48 95,24

FS m² Fals sostre continu

Subministrament i muntatge de fals sostre continu, sistema Placo
Hydro Plus "PLACO", situat a una altura menor de 4 m, llis, format
per una placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5
/ vora afinada, Glasroc H 13 "PLACO", formada per un nucli de guix
revestit per les dues cares amb fibra de vidre amb tractament hidrò-
fob, cargolada a una estructura portant de perfils primaris F530
"PLACO". Inclús p/p de fixacions, elements de suspensió, cargols, re-
solució del perímetre i punts singulars, tractament de junts i acceso-
ris de muntatge. Totalment terminat i llest per emprimar i revestir.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Senyalització
dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i
suspensió dels perfils primaris. Cargolat i col·locació de les plaques.
Tractament de juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre para-
ments, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar
buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte

2 4,14 8,28Act0010

2 4,55 9,10Act0010

17,38 42,03 730,48

TOTAL 0119............................................................................................ 9.073,21

Habitatge PP 10 i PS 100120

1001 septiembre 2015
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DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 2,40 4,80Act0010

2 1,10 2,20Act0010

2 0,46 0,92Act0010

2 0,60 1,20Act0010

9,12 1,09 9,94

1011 septiembre 2015
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CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2 2,40 2,60 12,48Act0010

2 1,10 2,60 5,72Act0010

2 0,46 2,60 2,39Act0010

2 0,60 2,60 3,12Act0010

23,71 20,74 491,75

1021 septiembre 2015
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MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

2 2,40 2,60 12,48Act0010

2 1,10 2,60 5,72Act0010

2 0,46 2,60 2,39Act0010

2 0,60 2,60 3,12Act0010

23,71 6,66 157,91

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

2 0,45 2,60 2,34Act0010

2 0,60 2,60 3,12Act0010

5,46 9,83 53,67

ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

2 0,45 2,60 2,34Act0010

2 0,60 2,60 3,12Act0010

5,46 18,25 99,65
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PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

2 2,40 2,60 12,48Act0010

2 1,10 2,60 5,72Act0010

2 0,46 2,60 2,39Act0010

2 0,60 2,60 3,12Act0010

23,71 8,86 210,07

DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 19,36 38,72

PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 147,69 295,38
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DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

8 8,00Act0010

8,00 2,99 23,92

TOTAL 0120............................................................................................ 1.381,01

Habitatge PP 11 i PS 110121

DSO m Aixecat amb recuperació del material d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals.

Aixecat d'entornpeu de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del
material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els ele-
ments constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega manual del material desmuntat i de les restes de l'obra pro-
duïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar. Reti-
rada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrre-
ga del material aixecat i les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 2,48 4,96Act0010

2 1,31 2,62Act0010

2 1,26 2,52Act0010

2 0,65 1,30Act0010

2 2,55 5,10Act0010

2 2,89 5,78Act0010

2 1,80 3,60Act0010

2 1,11 2,22Act0010

28,10 1,09 30,63
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CGB48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior amb placa de ciment

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure, siste-
ma Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix total, compost per una
 placa de ciment Aquaroc 13 "PLACO", de 12,5x1200x900 mm, car-
golada directament a una estructura autoportant de perfils me-
tàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals R 48 "PLA-
CO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i muntants verticals M 48
"PLACO", amb una separació entre muntants de 600 mm. Inclús p/p
de replanteig de la perfileria, zones de pas i buits; col·locació en tot
el seu perímetre de cintes o bandes estances, en la superfície de re-
colzament o contacte de la perfileria amb els paraments; ancoratges
de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjan-
çant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'an-
gles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perfo-
ració de les mateixes, i neteja final. Totalment acabat i llest per em-
primar, pintar o revestir (sense incloure en aquest preu l'aïllament a
col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2 1,80 2,60 9,36Act0010

2 1,11 2,60 5,77Act0010

15,13 41,50 627,90
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CG48 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició interior

Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure sobre
partició interior, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de gruix
total, compost per una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2600 / 15 / vora afinada, BA 15 "PLACO", formada per una ànima
de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmi-
nes de cartró fort, cargolada directament a una estructura autopor-
tant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat formada per canals horit-
zontals R 48 "PLACO", sòlidament fixats al terra i al sostre, i mun-
tants verticals M 48 "PLACO", amb una separació entre muntants de
600 mm. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estan-
ces, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb
els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixa-
ció de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de
pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes
elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació
en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la
perfileria. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanqui-
tat i canals superiors, sota forjats. Col·locació dels muntants. Col·lo-
cació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament dels
junts entre plaques. Rebut de les caixes per a allotjament de meca-
nismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encon-
tres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305: per a buits de superfície major o igual a 5 m² i inferior o
igual a 8 m², es deduirà la meitat del buit i per a buits de superfície
major a 8 m², es deduirà tot el buit.

2 2,48 2,60 12,90Act0010

2 1,31 2,60 6,81Act0010

2 1,26 2,60 6,55Act0010

2 0,65 2,60 3,38Act0010

2 2,55 2,60 13,26Act0010

2 2,89 2,60 15,03Act0010

57,93 20,74 1.201,47
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MW50 m² Aïllament entre muntants de llana de vidre

Subministrament i col·locació d'aïllament entre els muntants de l'es-
tructura portant de l'extradossat autoportant de plaques (no inclòs
en aquest preu), format per panell compacte de llana de vidre hidro-
fugada, ECOD 037 "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'es-
pessor, no revestit, resistència tèrmica 1,35 m²K/W, conductivitat tèr-
mica 0,037 W/(mK). Fins i tot p/p de talls, fixacions i neteja.
Inclou: Tall i preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament en-
tre els muntants.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte.

2 2,48 2,60 12,90Act0010

2 1,31 2,60 6,81Act0010

2 1,26 2,60 6,55Act0010

2 0,65 2,60 3,38Act0010

2 2,55 2,60 13,26Act0010

2 2,89 2,60 15,03Act0010

2 1,80 2,60 9,36Act0010

2 1,11 2,60 5,77Act0010

73,06 6,66 486,58

REPG m² Picat de revestiment de guix

Picat de revestiment de guix aplicat sobre parament vertical de fins
a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, eliminant-lo totalment sense
deteriorar la superfície suport que quedarà al descobert i preparada
per al seu posterior revestiment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retira-
da i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i arreplegat de ende-
rrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre ca-
mió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

2 1,26 2,60 6,55Act0010

2 0,65 2,60 3,38Act0010

2 2,55 2,60 13,26Act0010

2 2,89 2,60 15,03Act0010

38,22 9,83 375,70

1081 septiembre 2015



PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

ENF15 m² Arrebossat de ciment

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un
posterior revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mes-
tres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, quei-
xals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Aca-
bat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de super-
fície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m².

2 1,26 2,60 6,55Act0010

2 0,65 2,60 3,38Act0010

2 2,55 2,60 13,26Act0010

2 2,89 2,60 15,03Act0010

38,22 18,25 697,52

SONO m² Capa Sonoflex de la casa comercial Asfaltex

Formació capa pesant + absorbent a base de fibres tèxtils, compos-
ta de capa pesant de betun elastomeric amb doble capa d'aabsor-
vent acústic de fibres tèxtils, amb un gruix de 20mm, adherida amb
adhesiu Carlflex. Inclús p/p de neteja i preparació de la superfície, ca-
valcaments, i resolució de trobades amb paraments horitzontals i
verticals.
Inclou: Neteja i preparació de la superfíci. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de la làmina.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte.

2 0,65 2,60 3,38Act0010

2 2,55 2,60 13,26Act0010

2 2,89 2,60 15,03Act0010

31,67 22,15 701,49
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PIN m² Pintura plàstica textura llisa, color Blanc

Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color Blan-
co, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de
guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant l'aplicació d'una
mà de fons d'emulsió de copolímers acrílics en suspensió aquosa Fi-
jamor "GRUPO PUMA" com fixador de superfície i dues mans d'aca-
bat amb Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", la primera
mà diluïda amb un 15% d'aigua i la següent sense diluir, a base de
copolímers acrílics i estirens (rendiment: 0,174 l/m² la primera mà i
0,2 l/m² la segona). Inclús p/p de preparació del suport mitjançant
neteja.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport ba-
se.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

2 2,48 2,60 12,90Act0010

2 1,31 2,60 6,81Act0010

2 1,26 2,60 6,55Act0010

2 0,65 2,60 3,38Act0010

2 2,55 2,60 13,26Act0010

2 2,89 2,60 15,03Act0010

2 1,80 2,60 9,36Act0010

2 1,11 2,60 5,77Act0010

73,06 8,86 647,31

DPOR Ut Desmuntatge amb recuperació del material porta entrada

Desmuntatge de fulla de porta d'entrada a habitatge de fusteria de
fusta, galzes, tapajunts i ferraments, amb mitjans manuals i recupera-
ció del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaça-
ment. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del
material desmuntat i de les restes de l'obra produïts durant els tre-
balls, sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge dels elements. Aplec dels materials a reutilitzar.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 19,36 38,72

PORE Ut Bastiment porta entrada

Subministrament i col·locació de bastiment de base de pi país de
210x40 mm; galzes massissos de pi melis de 210x20 mm. Ajusta-
ment de la fulla, fixació dels ferraments i ajustament final. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les co-
rresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
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2 2,00Act0010

2,00 147,69 295,38

DBANY Ut Desmuntatge de banyera d'acer, conjunt d'aixetes i accessoris

Desmuntatge de banyera d'acer, conjunt d'aixetes i accessoris, amb
mitjans manuals, prèvia desconnexió de les xarxes d'aigua i evacua-
ció, amb recuperació del material per al seu posterior muntatge en
el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al
de la seva instal·lació, sense afectar a l'estabilitat dels elements cons-
tructius als quals pugui estar subjecta. Fins i tot p/p d'aplec i protec-
ció del material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge,
neteja, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Totalment instal·lat, connexionat, provat i en funcionament.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Col·locació dels ele-
ments de fixació. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Con-
nexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes. Conne-
xió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i com-
plements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Segellat de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 111,99 223,98

DMEC Ut Desmuntatge de mecanisme elèctric

Desmuntatge de mecanisme elèctric d'encastar per a interior (sense
incloure l'arrencat de les caixes encastades en el parament), amb
mitjans manuals i recuperació del material per al seu posterior mun-
tatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i protecció del
material desmuntat en obra fins al seu posterior muntatge, neteja,
aplec, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o conteni-
dor. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i provat.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Muntatge dels ele-
ments. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Conexió a la
xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

20 20,00Act0010

20,00 2,99 59,80
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

DCUI m Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris

Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina i accessoris, amb mit-
jans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als
quals puguin estar units. Amb recuperació del material per al seu
posterior muntatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execu-
ció del procés invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'aplec i
protecció del material desmuntat en obra fins al seu posterior mun-
tatge, neteja, retirada i càrrega manual de restes d'obra sobre camió
o contenidor.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Fragmentació dels ende-
rrocs en peces manejables. Retirada i apilament del material des-
muntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs i les res-
tes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmunta-
da segons especificacions de Projecte.

2 0,65 1,30Act0010

2 2,55 5,10Act0010

6,40 65,30 417,92

DPLD Ut Desmuntatge de plat de dutxa de porcellana sanitària

Desmuntatge de plat de dutxa de porcellana sanitària, conjunt d'ai-
xetes i accessoris, amb mitjans manuals, prèvia desconnexió de les
xarxes d'aigua i evacuació, amb recuperació del material per al seu
posterior muntatge en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execu-
ció del procés invers al de la seva instal·lació, sense afectar a l'estabi-
litat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte. Fins i
tot p/p d'aplec i protecció del material desmuntat en obra fins al
seu posterior muntatge, neteja, retirada i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor. Totalment instal·lat, connexionat, provat i
en funcionament.
Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Aplec i protecció en
obra del material que es vagi a tornar a muntar. Col·locació dels ele-
ments de fixació. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Con-
nexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge del conjunt d'aixetes. Conne-
xió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i com-
plements. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Segellat de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
desmuntades i reposades segons especificacions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 105,09 210,18
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

DFS m² Demolició de fals sostre continu de plaques d'escaiola

Demolició de fals sostre continu de plaques d'escaiola, guix laminat
o cartró guix, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius contigus. Fins i tot p/p de demolició de tirants, perfilerí-
as suport i estructures de suspensió, falses bigues, paredes, motlu-
res, cornises i rematades, neteja, aplec, retirada i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició dels elements. Fragmentació dels enderrocs en pe-
ces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les res-
tes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderroca-
da segons especificacions de Projecte.

2 3,67 7,34Act0010

2 4,82 9,64Act0010

16,98 5,48 93,05

FS m² Fals sostre continu

Subministrament i muntatge de fals sostre continu, sistema Placo
Hydro Plus "PLACO", situat a una altura menor de 4 m, llis, format
per una placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5
/ vora afinada, Glasroc H 13 "PLACO", formada per un nucli de guix
revestit per les dues cares amb fibra de vidre amb tractament hidrò-
fob, cargolada a una estructura portant de perfils primaris F530
"PLACO". Inclús p/p de fixacions, elements de suspensió, cargols, re-
solució del perímetre i punts singulars, tractament de junts i acceso-
ris de muntatge. Totalment terminat i llest per emprimar i revestir.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Senyalització
dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i
suspensió dels perfils primaris. Cargolat i col·locació de les plaques.
Tractament de juntes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre para-
ments, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar
buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executa-
da segons especificacions de Projecte

2 3,67 7,34Act0010

2 4,82 9,64Act0010

16,98 42,03 713,67

TOTAL 0121............................................................................................ 6.821,30

TOTAL 01......................................................................................................................................... 86.473,90

TOTAL............................................................................................................................................................. 86.473,90
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RESUM DE PRESSUPOST
CAPÍTOL RESUM IMPORT %

01 3a Opció (totes estances complint) ................................................................................................................................. 86.473,90 100,00
0101 Habitatge PB 1 ............................................................................................................................ 5.262,65
0102 Habitatge PB 2 ............................................................................................................................ 2.986,31
0103 Habitatge PB 3 ............................................................................................................................ 2.120,53
0104 Habitatge PB 4 ............................................................................................................................ 2.072,73
0105 Habitatge PB 5 ............................................................................................................................ 877,58
0106 Habitatge PB 6 ............................................................................................................................ 3.694,65
0107 Habitatge PB 7 ............................................................................................................................ 2.990,64
0108 Habitatge PB 8 ............................................................................................................................ 1.980,58
0109 Habitatge PB 9 ............................................................................................................................ 3.048,71
0110 Habitatge PP 1 i PS 1.................................................................................................................. 7.815,32
0111 Habitatge PP 2 i PS 2.................................................................................................................. 8.104,81
0112 Habitatge PP 3 i PS 3.................................................................................................................. 5.538,67
0113 Habitatge PP 4 i PS 4.................................................................................................................. 4.025,87
0114 Habitatge PP 5 i PS 5.................................................................................................................. 4.162,10
0115 Habitatge PP 6 i PS 6.................................................................................................................. 5.616,04
0117 Habitatge PP 7 i PS 7.................................................................................................................. 2.359,01
0118 Habitatge PP 8 i PS 8.................................................................................................................. 6.542,18
0119 Habitatge PP 9 i PS 9.................................................................................................................. 9.073,21
0120 Habitatge PP 10 i PS 10 ............................................................................................................. 1.381,01
0121 Habitatge PP 11 i PS 11 ............................................................................................................. 6.821,30

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 86.473,90

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  CIENTO TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS amb TREINTA
Y TRES CÈNTIMS

6,00 % Despeses generals ..... 5.188,43
13,00 % Benefici industrial ........ 11.241,61

Suma..................................................... 16.430,04

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 102.903,94

10% IVA ................................................ 10.290,39

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 113.194,33

, 4 de Setembre de 2015.
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