ACM Associació Catalana de Municipis i Comarques
València, 231
08007 Barcelona
Reforma planta àtic
Resum de Pressupost
2017 Febrer
Còdig Ut

Resum

P. Unit.

01. TREBALLS PRELIMINARS
1,01

m2

TANCAMENTS PROVISIONALS
Subministrament i muntatge de tancaments
provisionals de pladur i portes (veure plànols),
segellat de juntes i pintat cara vista, per a muntar i
desmuntar segons les fases d'obra; inclou posterior
retirada. S'ha de deixar la zona neta d'obstacles.

1,02

ut

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS
Subministrament i muntatge de instal.lacions
provisionals durant l'execució de les obres i
posterior retirada de les mateixes.

1,00

103

ut

RETIRADA MOBILIARI
Desmuntatge i retirada de mobiliari, llibres, quadres
i equipament existent no reutilitzable: taulells,
sobres, prestatges, mobiliari de tota mena,
fotocopiadores; retirada, baixada i trEsllat a
abocador autoritzat. Es valora 2 dies de 4 persones
i 2 contenidors.

1,00

Total cap. 1

Amidaments Obres Àtic

08/05/2017

32,40

Total

ACM Associació Catalana de Municipis i Comarques
València, 231
08007 Barcelona
Reforma planta àtic
2017 Febrer
Còdig

Ut Resum

P. Unit.

02. ENDERROCS
2,01

ut RETIRADA FUSTERIES
Desmuntatge i retirada de marcs, portes , armaris,
cortines, persianes, tambor enrrollatble, corda i
mecanismes existents, inclou calaixos, tapes, rotllo,
guies, recobriment interior d'ampit, etc.; sanejament de
superfícies, neteja i retirada de runa a abocador
autoritzat.
Aprox. 18 portes

1,00

2,02

ut RETIRADA DIVERSOS
Ajudes de paleta per a la retirada d'equipament divers:
prestatges, portarrotllos,miralls, farmacioles, mobles
cuina, barres, guies, aplics, penjadors, posters,
quadres, cortines, comptadors i transformadors
elèctrics, caixa de caudals, repasos en parets, inclou
retirada fixacions, tuberies i instal. Neteja i retirada de
runa a abocador autoritzat.

1,00

2,03

ut RETIRADA SANITARIS
Desmuntatge i retirada de sanitaris: inodors, rentamans,
aparells sanitaris, abocadors, piques, aixetes, etc.,
inclou sobres, fixacions, sifons, i pp de tuberies i instal.
Neteja i retirada de runa a abocador autoritzat.
Aprox. 6 uts.

6,00

2,04

ut RETIRADA APARELLS CLIMA
Desmuntatge i retirada d'aparells de clima fixats a
parets i sostres, inclou elements exteriors en terrassa,
fixacions, instal. i tuberies. Neteja i retirada de runa a
abocador autoritzat.
Aprox. 12 uts.

1,00

2,05

2,06

m2 RETIRADA SOSTRES REGISTRABLES
Enderroc i reitrada de sostres registrables, de plaques o
lames metàliques o plaques registrables inclòs perfileria:
inclou aïllament, registres, reixetes i tot element o instal.
fixat a les superfícies (veure plànol); inclou neteja i
retirada de runa a abocador autoritzat. S'ha de
preveure aplec de plaques de sostre metâl·lic per a
posterior reutilització.
planta 6
planta àtic
planta sobreàtic

35,00
12,50
12,00

m2 ENDERROC SOSTRES CONTINUS
Enderroc i reitrada de sostres continus, repicat i
sanejament rebabes: inclou aïllament, fixacions,
registres, reixetes i tot element o instal. fixat a les
superfícies (veure plànol). Sanejament, remat, reposició
de peces i tapat, arestat de superfícies resultants; inclou
neteja i retirada de runa a abocador autoritzat.
planta 6

Amidaments Obres Àtic

55,00

08/05/2017

Total

planta àtic
planta sobreàtic
2,07

163,50
25,00

m2 RETIRADA PARQUET
Enderroc i reitrada de paviment de parquet i pp de
sòcols, inclòs instal.: inclou rastrels, aïllament, morter
d'agarre, registres i tot element o instal. fixat a les
superfícies (veure plànol), tot deixant la base del
paviment neta per a posterior tractament. Sanejament,
reparció de superfícies resultants; inclou neteja i retirada
de runa a abocador autoritzat.
planta 6
planta àtic
planta sobreàtic

2,08

63,75

m2 REPICAT PAVIMENT
Repicat de paviment petri o ceràmic: retirada de
paviment, morter i xapa de formigó, inclou sòcol i
tapetes, posterior tapat amb morter; sanejament, neteja
i retirada de runa a abocador autoritzat.
planta 6

43,00

planta àtic
2,09

2,10

2,11

55,00
176,00

200,00

planta sobreàtic
m2 ENDERROC TABICS
Enderroc tabics diversos d'obra de mamposteria:
apuntalament i proteccions, sanejament de superfícies
resultants, remat i arestat, inclou allicatats i
revestiments, fixacions, armaris encastats, parts
acristal·lades, calaixos baixants, portes, instal·lacions
encastades. Neteja i retirada de runa a abocador
autoritzat.
planta 6
planta àtic
m2 ENDERROC MAMPARES
Enderroc mampares d'estr. metàl·lica i panell:
cristaleres, targes, perfils estructurals: apuntalament,
sanejament de superfícies resultants, remat i arestat,
inclou neteja i retirada de runa a abocador autoritzat.
planta 6
planta àtic
planta sobreàtic
ut ENDERROC ESCALA INTERIOR
Enderroc: desmuntatge i retirada d'escala interior
formada per estructura metàl·lica i graons de fusta,
inclou baranes, fixacions i recolzaments: apuntalament i
mesures de seguretat, sanejament de superfícies
resultants, remat i arestat, inclou neteja i retirada de
runa a abocador autoritzat.

20,00

44,00
50,00

39,00
133,00
27,00
1,00

2,12

m2 REPICAT ALICATAT PARETS
Repicat d'alicatat i revestiments de cuina i lavabos,
morter i pasta adhesiva; sanejament, neteja i retirada de
runa a abocador autoritzat.

59,00

2,13

m2 ENDERROC FORJAT PLANTA 6
Enderroc forjat en zona de nova escala planta 6 - planta
Àtic: apuntalament i mesures de seguretat, replanteig,
tall amb disc i martell neumàtic, repicat paviment, repicat
biguetes i revoltons, jàsseres formigó, tall hidràulic i
recollida aigua, evacuació pols. Sanejament de
superfícies resultants, remat i arestat, inclou neteja i
retirada de runa a abocador autoritzat.

8,75

Amidaments Obres Àtic

08/05/2017

2,14

m2 ENDERROC FORJAT PLANTA ÀTIC
Enderroc forjat en zona de nova escala planta Àtic planta Sobreàtic: apuntalament i mesures de seguretat,
replanteig, tall amb disc i martell neumàtic, repicat
paviment, repicat biguetes i revoltons, jàsseres formigó,
tall hidràulic i recollida aigua, evacuació pols.
Sanejament de superfícies resultants, remat i arestat,
inclou neteja i retirada de runa a abocador autoritzat.

4,00

2,15

m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials dins de l'obra, amb carretó manual
per al seu transport.

10,00

2,16

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i
fins a 20 km.

10,00

2,17

m2 Coberta de protecció, de 2,5 m d'alçària, amb sostre i
suports de fusta i amb el desmuntatge inclòs.

27,00

2,18

m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les
façanes contra caigudes de persones u objectes, amb
suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre,
xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge
inclòs.

21,00

NOTA IMPORTANT:
La retirada i entrada de material s'haurà de realitzar a
les hores designades per l'Adm. de la finca, pels mitjans
que el Contractista i la DF acordin. S'ha de mantenir net
i protegit tot el recorregut fins als contenidors, tapats, de
la planta baixa exterior.
Total cap. 2

Amidaments Obres Àtic

0,00

08/05/2017
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03. PALETERIA

3,01

3,02

3,03

ut REPARACIONS
Reparació i repasos en parets, terres i forjats afectats
pels enderrocs, cales i retirada de fusteries, tapat
d'escantells i/o reposició de peces, arestat, tapat de
forats i esquerdes. Aprox. 40,00 m2. Inclou reposició de
vidres trencats.
ut SANEJAMENT PARETS
Neteja, sanejament i reparació de parets, tot retirant
aplacats i proteccions, cantoneres, sòcols, baranes,
proteccions de fusta, rètols no reutilitzables, fixacions,
caixes comptadors, etc.; sanejament de les superfícies
resultants i retirada de material a abocador autoritzat en
hores definides per l'Adm. de la finca.
ut XARXA SANEJAMENT
Adaptació xarxa sanejamente existent i formació de nova
per desguaços sanitaris, abocador, office, etc.: submin. i
coloc. tub de PVC diàm. 50 - 110 segons plànols,
connexió a xarxa vertical, pp petit material, totalment
acabat i comprovat, neteja i retirada runa.
Aprox. 10 uts.

1,00

1,00

1,00

3,04

m2 PAVIMENT CERÀMIC
Submin. i coloc. de paviment antilliscant de gres (similar
planta 6) format per peces d'aprox. 30 x 60 cm., fixades
amb morter ciment, retacat, beurada, totalment acabat,
proteccions i neteja.

15,00

3,05

m2 ALICATAT
Subministrament i col.locació de revestiment de peces
ceràmiques 30 x 60 cm. similars al paviment, fixades
amb morter ciment, retacat, beurada, totalment acabat,
proteccions i neteja.

120,00

3,06

m2 ENGUIXAT
Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a
3 m. d'alçària com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat
amb guix YF, inclós p.p. d'angles, arestes i cantoneres
PVC. S'inclou reglada superior per a entrega del celras i
reglada inferior per a col.locació del sòcol.

350,00

3,07

ut ACTUACIONS TERRASSES
Previsió de reparació en parets, murets, d'humitats i
filtracions en terrasses: repicat rajoles, retirada paviment
fusta existent,aixecament imperm. i pendents, reparació i
reposició de solució de coberta, totalment estanca i
impermeable, inclou reposició de peces, soldat de nova
tela butílica, reposició mimbell, totalment acabat i
comprovat. Actuacions puntual d'aprox. 24,00 m2.

Amidaments Obres Àtic

08/05/2017

1,00

Total

3,08

ut AJUDES FUSTERIES
Ajudes de ram de paleta per a la reparació i coloc. de
noves fusteries; inclou tapat provisional de forats,
estintolament i mitjans auxiliars.

1,00

3,09

ut AJUDES COLOC. VARIOS
Ajudes de ram de paleta per a la recoloc. de rètols,
extintors, barres, equip. lavabos, mobiliari, etc., elements
diversos, inclou fixacions i mitjans auxiliars.

1,00

3,1

ut AJUDES INSTAL·LACIONS
Ajudes de ram de paleta per instal.: coloc. de caixetins,
safates empotrades, quadres, fixacions, aixecar i reposar
sostres, forats, coloc. reixes, regates, repasos generals,
neteja, inclou mitjans auxiliars. Inclou formació bancades
i fixació de maquinaria exterior. inclou repicat per
col·locació capses encastades tipus Akerman.

1,00

3,11

ut AJUDES ESTRUCTURA
Ajudes de ram de paleta per coloc. estructura, escales,
etc.; repasos generals, neteja, inclou mitjans auxiliars.

1,00

3,12

ut AJUDES SANEJAMENT
Ajudes de ram de paleta per instal. de sanejament i
fontaneria: mitjans auxiliars, bastides, apuntalaments,
taladros i forats, incl. proteccions, mitjans seguretat,
neteja i retirada runa.

1,00

3,13

ml REGATES
Formació de regates amb mitjans mecànics i d'aspiració i
evacuació de pols, pel pas de noves instal.lacions, inclou
posterior tapat, rejuntat i retirada de material.

50,00

3,14

ut TALADROS FORJAT
Apertura de forats en forjat o parets per a passar
tuberies: taladros de diàm. máx. 240 mm. realitzats amb
broca de diamant, refrigeració hidràulica, inclou recollida
d'aigua i runa, reparació de superfícies resultants; inclou
neteja i retirada de runa a abocador autoritzat.

20,00

3,15

ml RASES PAVIMENT
Repicat de paviment per pas d'instal.: rases d'aprox. 300
mm. d'amplada i 150 mm. de prof., retirada de paviment,
morter i xapa de formigó, inclou posterior tapat amb
morter; sanejament, neteja i retirada de runa a abocador
autoritzat.

40,00

3,16

ut PROTECCIÓ I NETEJA
Protecció d'instal., mobiliari o aparells a conservar; neteja
d'ascensor, escales i zones adjacents (planta inferior) o
servituds d'obra. Neteja continua de les zones d'accés a
l'obra.
Total cap. 3

Amidaments Obres Àtic

1,00

0,00

08/05/2017
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Total

04. ESTRUCTURA

4,01

m2 FORMACIÓ FORJAT
Formació de nou forjat de 25 cm. per a tapar forat
escala existent: armadura d'acer, revoltons,
semibiguetes, capa de compresió de 6 cm, armat amb
mallat diàm. 6, de 20 x 20 cm., acabat fratasat, anivellat
de superfícies, neteja.

5,00

4,02

ut REFORÇ FORJAT PLANTA 6
Reforç d'estructura en nous forats a la llosa:
apuntalament, fixació d'esperes de diàm. 20 mm.,
col.loc. de perfil IPN 300 soldades a esperes, fixació de
pletines, retacat amb morter sense retracció,
desapuntalament i neteja. Sup. obertura aprox. 7,5 m2.
Solució definitiva a decidir en obra.

1,00

4,03

ut REFORÇ FORJAT PLANTA ÀTIC
Reforç d'estructura en nous forats a la llosa:
apuntalament, fixació d'esperes de diàm. 20 mm.,
col.loc. de perfil IPN 300 soldades a esperes, fixació de
pletines, retacat amb morter sense retracció,
desapuntalament i neteja. Sup. obertura aprox.: 4,2
m2.
Solució definitiva a decidir en obra.

1,00

Total cap. 4

Amidaments Obres Àtic

0,00

08/05/2017
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Amid

P. Unit.

Total

05. TANCAMENTS

5,01

05.1 Tancaments de mamposteria
m2 PARET GERO
Paret de recolzament de 14 cm. de gruix, de maó calat tipus
gero, per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4.
S'inclou la p.p. de cèrcol, segons detall, col.locació de
pletines, bastides i mitjans auxiliars .

53,60

05.2 Tancaments placa guix laminat
5,02

5,03

m2 PARET PLADUR HIDRÒFUG
Submin. i coloc. de tancament d'estructura galvanitzada i
plaques de cartró guix tipus Pladur hidròfug o similar, amb
estr. de 46mm. i 1 placa de 13 mm. per cada cara, amb
aïllament de llana de roca; formació d'obertures de portes,
caixes per instal., segellat, totalment acabat. Inclou reforç
per collar sanitaris, ajudes per a collar marcs, portes,
mecanismes, mermes, etc.
planta 6
planta Àtic

15,50
84,96

planta sobreàtic

28,08

ml CALAIX - TABICA PLADUR
Formació de calaix, tabica, cortiner i/o cenefa de placa tipus
pladur, d'estructura galvanitzada i placa de cartró guix 15
mm., fixacións i penjadors de rosca.; formació de registres,
obertures de instal., segellat, totalment acabat. Inclou
ajudes per a collar marcs, portes, mecanismes, mermes,
etc..

22,95

05.3 Tancaments de mampara de vidre

5,04

05.4 Tancament exterior de fusta
ut TANCAMENT DE FUSTA TERRASSA
Tancament exterior fixe de separació entre terrasses
d'aprox. 3,00 x 2,00 m., format per estructura i lames de 25
mm. de fusta de roure envernissada, segons detalls en
plànols.
Total cap. 5

Amidaments Obres Àtic

1,00

0,00

08/05/2017
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06. SOSTRES
6,01

6,02

m2 FOSEJAT
Formació de fosejat perimetral pla amb plaques de cartróguix i estructura galvanitzada tipus pladur, d'amplada aprox.
50 cm., segellat, rejuntat, totalment acabat i adaptat a
perímetre.
ml CORTINER
Formació de cortiner amb plaques de cartró-guix i estructura
galvanitzada tipus pladur, desenv. aprox. 50 + 40 cm.,
segellat, rejuntat, totalment acabat i adaptat a perímetre.

6,75

12,80

6,03

m2 SOSTRE PLAQUES MINERALS
Submin. i coloc. de plaques per a fals sostre de fibra
mineral tipus Pladur Fon C1 Micro, dimensions 600x600x20
mm, amb un nivell d'absorció acústica de 1, perfileria refosa
tipus Tegular 24 mm. fixada a llosa amb varilla roscant,
Armstronkg, Knauf o similar. Incl. pp de mermes, encaixos
a calaixos, estructura i instal., anivellada.

171,75

6,04

m2 SOSTRE PLADUR VINÍLIC
Submin. i coloc. de cel ras registrable de plaques de guix
laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 9,5 mm de gruix ,
sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist
format per perfils principals amb forma de T invertida de 24
mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre
mitjançant vareta roscada de suspensió cada 1,2 m , amb
perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600
mm , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Inclou encaixos, mermes, anivellament.
m2 SOSTRE PLADUR CONTINU
Subministrament i col.locació de fals sostre de plaques
contínues de cartró guix hidròfug tipus Pladur, fixats amb
perfil omega a llosa o penjat amb perfils i varilla roscada,
ajustat a perímetre, mermes, caixons, entregues vàries,
forats per a instal., totalment acabat.

19,87

6,05

27,86

6,06

ut REGISTRE
Submin. i coloc. de registre de 60 x 60 cm. amb tapa de
cartró-guix per a pintar i perfileria d'alumini lacada blanca,
totalment segellat i adaptat a perímetre.

10,00

6,07

m2 MUNTATGE SOSTRE EXISTENT
Muntatge de sostre de tauler de fusta i acabat metàl·lic,
prèviament desmuntat: inclou ajustos, fixacions, anivellat i
neteja.
m2 PLACA FONOABSORBENT
Subministrament i col·locació de placa fonoabsorbent
formada per fibra mineral rígida, classe d'absorció acústica
B segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1,
col·locat amb estructura semioculta d'acer galvanitzat,
segellada a bases; totalment acabada i comprovada.

12,00

6,08

horitzontal
despatxos

Amidaments Obres Àtic

28,00

08/05/2017

Total

9,00
7,50

sala reunions
espai dinars (p6)
vertical
despatxos
sala reunions
espai dinars (p6)
subtotal
6,09

1,20
0,95
4,40
51,05

ml REPOSICIÓ CORNISA
Reposició de cornisa de aprox. 20 x 5 cm. similar a existent,
amb placa de cartró guix i estructura acer galvanitzat;
solució de continuitat amb la existent, arestat, totalment
acabada.
Total cap. 6

Amidaments Obres Àtic

2,00

0,00

08/05/2017
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Total

07. PAVIMENTS
7,01

m2 PARQUET
Submin. i coloc. de parquet flotant multicapa similar a
existent, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de
fusta de roure nacional envernissat, de llargària > 1900 mm,
d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 1
llistó per post, amb unió per a encolar, col·locat sobre
làmina de polietilè expandit de 3 mm de gruix

255,39

7,02

ml SÒCOL
Submin. i coloc. de sócol de DM per a pintar de 7 cm.
d'alçada i 1 de gruix, ajustat a perímetre, clavat a parets,
segellat de junta amb parets, totalment acabat, proteccions i
neteja.

90,00

7,03

ut TAPAJUNTS
Submin. i coloc. de tapajunts metàl.lic de 50 mm.en canvi
de paviment, format per regleta de llautó cromat d'aprox. 80
cm. ajustat a portes.
UT REPARACIONS PARQUET
Reparacions puntuals del parquet afectat per les obres amb
substitució de peces de qualitat similar a existents, inclou
peces de junta i pp de sòcol.
m2 TARIMA SINTÈTICA TERRASSA
Submin. i coloc. de tarima sintètica de composite de fusta
estriada tipus Aeroport, de lames de 240 x 14,5 x 2,1 cm.
sobre rastrells d'anivellament, totalment acabada inclou
remats, mermes, ajustos a perímetre, peces de junta i pp de
sòcol.

9,00

7,04

7,05

Total cap. 7

Amidaments Obres Àtic

1,00

21,40

0,00
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08. FUSTERIA
8,01

ut PORTA WD-01
Submin. i coloc. de marc i porta interior de fusta tipus WD01, lacada, fulla batent d'una llum de bastiment aproximada
de 80 x 205 cm,. amb bastiment per a envà. Inclou
tapajunts, ferratges, embellidors, clau maestrada, maneta
inox. tipus palanca U, totalment acabada.

5,00

8,02

ut PORTA WD-02
Submin. i coloc. de marc i porta interior de fusta tipus WD02, pintada, fulla batent d'una llum de bastiment
aproximada de 70 x 205 cm,. amb bastiment per a envà.
Inclou tapajunts, ferratges, embellidors, clau maestrada,
maneta inox. tipus palanca U, totalment acabada.

2,00

8,03

ut PORTA WD-03
Submin. i coloc. de marc i porta interior de fusta tipus WD03, aplacada de melamina per 2 cares (similar a existents
en vestibuls edifici), fulla batent d'una llum de bastiment
aproximada de 90 x 205 cm,. amb bastiment per a envà.
Inclou tapajunts, ferratges, embellidors, mecanització per
control d'accés, clau maestrada, maneta inox. tipus palanca
U, totalment acabada.
ut PORTA WD-04 corredissa 80cm ample bany
Submin. i coloc. de marc i porta interior de fusta tipus WD04, aplacada de melamina per 2 cares (similar a existents
en vestibuls edifici), fulla corredissa d'una llum de
bastiment aproximada de 90 x 205 cm,. amb bastiment per
a envà. Inclou tapajunts, ferratges, embellidors, pestell,
guies i mecanismes, maneta inox., totalment acabada.

8,00

ut PORTA WD-05 PLEGABLE (OFFICE)
Submin. i coloc. de marc i porta plegable de fusta tipus WD05, formada per 4 fulls plegables de 0,50 x 2,10 m.,
acabada pintada. Inclou tapajunts, ferratges, embellidors,
pestell, guies i mecanismes, maneta inox., totalment
acabada.
ut NOU ACCÉS ÀTIC
Formació de nou accés a l'Àtic desde repla comunitari:
- desmuntatge porta actual i aplacat paret
- aplacat de paret posterior a col·locació de nova porta WD03 i finestra GW-02: remat, aristat, totalment acabada
(materials i colors similars a existents)

1,00

FINESTRA GW-01
Submin. i coloc. de finestra tipus GW-01 (similar a planta 6)
de 800 x 2500 mm. formada per 1 full de vidre laminat 6+6
amb butiral mate i marc d'alumini de 250 mm. Inclou
fixacions, totalment segellada i acabada.

2,00

8,04

8,05

8,06

1,00

1,00

8,07

ut FINESTRA GW-02
Submin. i coloc. de finestra tipus GW-02 (en office) 1200 x
2400 mm. formada per 1 full de vidre laminat 6+6 amb
butiral mate i marc d'alumini de 250 mm. Inclou fixacions,
totalment segellada i acabada.

1,00

8,08

ut CANVI VIDRES PATI
Substitució dels vidres existents per doble acristal.lament
laminat (3+3) amb làmina interior de butil mate; compren
els 4 vidres de les finestres d'aprox. 0,60 x 1,20 m. Inclou
retirada de ribets (junquillos) i substitució per nous adaptats
al nou gruix, segellat, totalment acabat i preparades pel
correcte funcionament; neteja i repasos pintura.

1,00

8,09

ut PROTECCIÓ ARESTES INOX. 20
Submin. i coloc. de proteccions d'arestes varies amb
perfileria d'acer inox. tipus C o L de 20 mm tot formant
remat d'aplacat, protecció arestes convexes, segellat i
totalment acabat.
ml REMAT MARXAPEU
Submin. i coloc. de remat o marxapeu de fusta de 0,80 m.
de llargada per a remat canvi de material en parets,
d'aprox. 30 x 10 mm., clavat a paraments, envernissat,
ajusat a parets i fusteria.

8,10

Amidaments Obres Àtic

10,00

20,00

08/05/2017

Total

8,11

ut REPASOS DIVERSOS
Repasos diversos en fusteria existent ; ajust, reparació i/o
reposició de manetes portes.

1,00

8,12

m2 FILM TRASLÚCID FINESTRES PATI
Submin. i coloc. de film translúcid en finestre de pati, format
per làmina de butiral o similar adherit a vidre existent.

26,80

Total cap. 8

Amidaments Obres Àtic

0,00

08/05/2017

ACM Associació Catalana de Municipis i Comarques
València, 231
08007 Barcelona
Reforma planta àtic
2017 Febrer
Còdig

Ut Resum

P. Unit.

Total

9. APLACATS FUSTERIA
9,01

m2 APLACAT TAULELL LAMINAT VESTÍBULS
Restitució acabat vestíbuls comunitaris: retirada d'actual
revestiment i col.locació d'aplacat de taulell aglomerat
acabat laminat tipus melamina, de 13 mm. (color i caract.
similares a tot l'edifici) sobre rastrells; inclou regularització
de superfícies, adaptació a instal., manguera, angulars inox.
de cantonera, ajust a límits, mermes, perforacions per a
instal. i ajudes per fixar mecanismes.
planta 6

28,60

planta àtic

16,40
45,00

9,02

m2 APLACAT TAULELL PINTAT
Submin. i col.locació d'aplacat de taulell aglomerat per a
pintar, de 13 mm. (acabat superficial i color similar a planta
6) sobre rastrells; inclou regularització de superfícies,
solució de cantoneres (biaix, angular inox.), ajust a límits,
mermes, perforacions per a instal. i ajudes per fixar
mecanismes.
Inclou pintat amb 2 capes d'esmalt sintètic satinat (similar
existent).
m2 planta 6

11,50
145,00

planta Àtic
planta Sobreàtic

34,00

9,03

m2 MUNTATGE APLACAT TAULER METALITZAT
Recol·locació de panells de sostre existents de laminat
metalitzat en nova posició, previ desmuntatge i aplec;
col·locació de nous rastrells i fixacions. Inclou regularització
de superfícies, solució de cantoneres (biaix, angular inox.),
ajust a límits, mermes, perforacions per a instal. i ajudes per
fixar mecanismes.

9,04

m2 FILM TRASLÚCID FINESTRES PATI
Submin. i coloc. de film translúcid en finestre de pati, format
per làmina de butiral o similar adherit a vidre existent.

Total cap. 9

Amidaments Obres Àtic

190,50
36,00

26,80

0,00

08/05/2017

ACM Associació Catalana de Municipis i Comarques
València, 231
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Reforma planta àtic
2017 Febrer
Còdig

Ut Resum

P. Unit.

Total

10. MOBILIARI FIXE
10,01

ut ARMARI INSTAL TIPUS A
Submin. i coloc. de armari tipus A de
1,20x0,60x2,50 m., de tauler aglomerat DM
acabat lacat (similar planta 6), format per sòcolbase, 4 portes (veure detalls) i 3 prestatges
interiors de 30 mm. intercanviables, inclou
laterals vistos i fondo, fixat a paret. Inclou pasos
i reixes per instal·lacions.

4,00

10,02

ut ARMARI TIPUS B
Submin. i coloc. de moble de prestatges tipus B
(veure plànols), de tauler aglomerat acabat lacat
(similar planta 6) minat d'aprox. 3,20 x 2,50 x
0,34 m. format per sòcol-base i 4 prestatges de
30 mm. intercanviables, més tapa superior,
laterals i fondo (inclou montants cada 500 mm.),
entrega a façana i porta.

1,00

10,03

ml ARMARI TIPUS C
Submin. i coloc. de conjunt d'armaris lineals
tipus C (veure plànols), de tauler aglomerat
acabat lacat (similar planta 6) minat d'aprox. 2,50
x 0,60 m. format per sòcol-base i 4 prestatges de
30 mm. intercanviables, més tapa superior,
laterals i fondo (inclou montants cada 500 mm.),
inclou portes a tota alçada i aplacats fixes en
planta Àtic
planta Àtic

10,04

10,05

10,06

ut PRESTATGERIA D
Submin. i coloc. de moble de prestatges tipus D,
de tauler aglomerat acabat lacat (similar planta
6) d'aprox. 2,80 x 2,10 x 0,30 m. format per sòcolbase i 4 prestatges de 30 mm. intercanviables,
més tapa superior, laterals i fondo (inclou
montants cada 500 mm.), portes, ferratges, fixat
a paret.
ut MOBLE RECEPCIÓ E
Submin. i coloc. de moble E de zona recepció
format per sobre de treball de tauler fenòlic tipus
Trespa de 13 mm., d'aprox. 2,00 x 0,60 m., amb
faldó i sobre superior de 2,00 x 0,30 m., i ala
similar de 1,00 m., inclou forats per cablejat,
sòcol, tarima reposa peus, encaixos, totalment
muntat i acabat, alçada 0,75/1,10 m.
ml SOBRE, SÒCOL, FALDÓ
Submin. i col.loc. de sobre de 60 cm. per
encimera office, rentamans, etc., de tauler
fenòlic tipus Trespa de 12 mm., amb sòcol i faldó
de 0,20 m., fixats a paret amb escaires, cantell
arrodonit, totalment segellat i acabat.
Total cap. 10

19,50
2,50
22,00
1,00

1,00

22,00

0,00

ACM Associació Catalana de Municipis i Comarques
València, 231
08007 Barcelona
Reforma planta àtic
2017 Febrer
Còdig Ut Resum

P. Unit.

Total

11. PINTURA
11,01

ut PREPARACIÓ PARETS
Preparació parets per a pintar: sanejar i masillar fins a
deixar la sup. totalment llisa per a pintar.

11,02

m2 PINTURA PARETS
Pintat de parets amb 2 capes de pintura plàstica, previa
preparació, emmasillat, encintat de juntes i protecció de
l'equipament, mobiliari fixe i maquinària; inclou bastides,
mitjans auxiliares i neteja.

190,00

11,03

m2 PINTURA SOSTRES
Previsió de pintat de sostres i calaixos amb 2 capes de
pintura plàstica, previa preparació, emmasillat, encintat de
juntes i protecció de l'equipament, mobiliari fixe i
maquinària; inclou repasos a planta inferior, bastides,
mitjans auxiliares i neteja.

140,00

11,04

11,05

11,06

11,07

11,08

11,09

ut PINTURA PORTES
Pintat de portes de fusta d'aprox. 0,90 x 2,10 m., amb 2
capes d'esmalt sintètic, protecció i neteja.
ut ENVERNISSAT PORTES
Envernissat de portes existents d'aprox. 0,90 x 2,50 m.,
decapat, imprimació, emmassillat, i 2 capes de vernís
sintètic, protecció i neteja.
ut PINTURA FINESTRES
Pintat de finestres existents i noves (veure dimensions en
plànols), inclou nous escopidors: decapat, imprimació,
encintat i pintat amb 2 capes d'esmalt sintètic, protecció i
neteja. Inclou elements cecs, marcs i tapetes.
m2 PINTURA EXTERIORS
Preparació i pintat de parets exteriors de terrassa i patis: 2
capes de pintura plàstica, previa preparació, emmasillat,
encintat de juntes i proteccions, inclou mitjans auxiliares i
neteja.
ut PINTURA ELEM. SINGULARS
Pintat d'elements singulars: mangueres, fusteries,
radiadors, repasos, etc: decapat, imprimació, encintat i
pintat amb 2 capes d'esmalt sintètic, protecció i neteja. .
ut Protecció contra esquitxos amb paper i cinta adhesiva per a
mobiliari existent.
Total cap. 11

Amidaments Obres Àtic

1,00

8,00

8,00

23,00

25,00

1,00

1,00

0,00

08/05/2017

ACM Associació Catalana de Municipis i Comarques
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Reforma planta àtic
2017 Febrer
Còdig Ut Resum

P. Unit.

Total

12. EQUIPAMENT
12,01

ut MIRALL
Submin. i coloc. de mirall amb marc d'inox. d'aprox. 2,00 x
1,20 m. fixat a paret.
ut PENJADOR
Submin. i coloc. de penjador de roba fixat a porta o paret,
d'inox. d'aprox. 100 x 50 mm.
ut DISPENSADOR DE PAPER MANS
Submin. i coloc. de dispensador de paper per mans, d'inox.
tipus Nofer, fixat a paret.
ut DISPENSADOR DE SABÓ
Submin. i coloc. de dispensador de sabó tipus Nofer, d'inox.
fixat a paret.

4,00

12,05

ut PORTAROTLLO WC + ESCOMBRETA
Submin. i coloc. de portarotllo de paper de W.C. doble
d'inox. I escombreta inox., ambdòs fixats a paret.

4,00

12,06

ut RETOLACIÓ 0,20 x 0,20
Submin. i coloc. de rètols normalitzats de xapa serigrafiada
amb rétol adhesiu, d'aprox. 20 x 20 cm. per habitacions,
similars existents.

4,00

12,07

ut RETOLACIÓ 0,20 x 1,20
Submin. i coloc. de rètols normalitzats de xapa serigrafiada
amb rètol adhesiu d'aprox. 20 x 120 cm. per a serveis,
similars existents.

6,00

12,08

ut RETOLACIÓ 0,80 x 0,80
Submin. i coloc. de rètols normalitzats de xapa serigrafiada
amb rètol adhesiu d'aprox. 80 x 80 cm. per a serveis,
similars existents.

4,00

12,09

ut RETOLACIÓ ADHESIVA 0,50 x 0,50
Submin. i coloc. de rètols per a col.locar sobre vidre,
d'aprox. 50 x 50 cm. amb anagrama hospital o similar.
ut RETOLACIÓ ADHESIVA 0,50 x 1,80
Submin. i coloc. de rètols per a col.locar sobre vidre,
d'aprox. 50 x 180 cm. amb text d'admissió, etc.similar
existents. PORTES
ut TOPALLS

12,02

12,03

12,04

12,10

12,11

4,00

4,00

4,00

12,00

4,00

24,00

Submin. i coloc. de topalls de porta cargolats a paviment,
formats per element de topall fix i peça giratòria de retenció,
d'acer inox. i cautxuc.
Total cap. 12

Amidaments Obres Àtic

0,00

08/05/2017

ACM Associació Catalana de Municipis i Comarques
València, 231
Reforma planta àtic
2017 Febrer
Còdig

Ut Resum

P. Unit.

13. FONTANERIA I SANEJAMENT
13.01

u

Instal·lació de safareig

2,000

Subministrament i instal·lació de safareig metàl·lic amb griferia
monomando tipus alta. Inclou connexions flexibles i valvuleria.
Inclou pp de conductes.

13.02

u

Lavabo Roca i aixetes

4,000

Subministrament i instal·lació de lavabo, de marca Roca, amb joc
de fixació, fins i tot amb subministrament i instal·lació d'un aixeta
de lleixa sèrie "MONODIN" cromat amb mesclador, airejador i
connexions d'alimentació flexibles Ref. 5A3007C00 amb execució
de By-Pass perquè funcioni íntegrament sense ACS en cas
necessari, petit material, totalment instal·lat, provat i funcionant.

13.03

u

Inodor de tanc baix

3,000

Subministrament i instal·lació de inodor

13.04

13.05

13.06

m

Tub PP-R pressió,DN=20x3,4mm,sèrie S 2,5,soldat,dific.mitjà,col.

12,000

m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4
mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Tub PP-R pressió,DN=16x2,7mm,sèrie S 2,5,soldat,dific.mitjà,col.

80,000

u

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,7
mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Portarrollo serie Superinox

4,000

Subministrament i muntatge de portarrollo, marca ROCA,
13.07

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C).
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 20 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà
Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas
tot.,llautó,DN=3/4´´,PN=25b
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment
Tub PP-R pressió,DN=32x2,9mm,sèrie S
5,soldat,dific.mitjà,col.su
Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,9
mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment
Tub PP-R pressió,DN=25x2,3mm,sèrie S
5,soldat,dific.mitjà,col.su
Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3
mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment
Tub PP-R pressió,DN=20x1,9mm,sèrie S
5,soldat,dific.mitjà,col.su
Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1,9
mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=20mm,g=9m
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 20 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

50,000

13.08

u

14,000

13.09

m

13.10

m

13.11

m

13.12

m

13.13

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=25mm,g=9m
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 25 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

10,000

13.14

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=32mm,g=9m
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 32 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

6,000

13.15

u

Inodor roca de cisterna empotrada

1,000

6,000

10,000

9,000

51,000

Subministrament i muntatge de inodor roca amb cisterna
empotrada tipus duplo wc.
13.16

u

Escalf.acumulador elèct.,30l,acer esmalt.,p/col.vert.,pot=750-15

1,000

Total

Subministrament i muntatge d'aïllament acústic, en zones d'equips
de climatització, format per material tipus COPOPREN, inclou pp
d'accessoris.
13.18

m

Desguàs PVC DN40

15,000

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró
13.19

u

Forat en sostre de diàmetre 5 a 20 cm

20,000

Forat en sostre de diàmetre 5 a 20 cm realitzat amb màquina
taladradora amb broca de diamant.
Per a passos d'instal·lacions.
13.20

m

Desguàs PVC DN110
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró
Total cap. 13

20,000

ACM Associació Catalana de Municipis i Comarques
València, 231
08007 Barcelona
Reforma planta àtic
2017 Febrer
Còdig

Ut Resum

P. Unit.

14. TANCAMENTS LLEUGERS I
PRACTICABLES

14,01

05.3 Tancaments de mampara de vidre
m2 MAMPARA DE VIDRE
Submin. i coloc. de mampara de vidre tipus Supra Starlight,
formada per estructura de tub de alumini de 80 mm., sòcol i
guia superior de U de 20 mm. i vidre 6+6 amb làmina butiral
(transparent o mate, segons plànols) amb junta siliconada.
Segellat, totalment acabat. Inclou ajudes per a collar
marcs, portes, mecanismes, mermes, etc..
planta 6
planta Àtic
planta Sobreàtic

5,00
62,10
7,50

14,02

ut PORTA DE VIDRE GD-01 BATENT
Submin. i coloc. de porta de vidre GD-01, tipus Supra
Starlight, de 800 x 2500 mm. formada per 1 full batent de
vidre trempat de 10 mm. fixat a tub de alumini de 80 mm.
Inclou fixacions, pany, manetes tipus palanca U, fre,
ferratges, sistemes de tancament i clau, totalment segellada
i acabada. Inclou ajudes per a collar marcs, portes,
mecanismes, mermes, etc. Inclou mecanitzacio per
electrificació, ferratges i sistema de tancament.

7,00

14,03

ut PORTA DE VIDRE GD-02 CORREDISSA
Submin. i coloc. de porta de vidre GD-02, tipus Supra
Starlight, de 800 x 2500 mm. formada per 2 fulls corredisses
800 mm. de vidre trempat de 10 mm., guies i mecanismes a
penjar del forjat (inclou subestructura). Inclou fixacions,
pany, manetes tipus palanca U, ferratges, sistemes de
tancament totalment segellada i acabada. Inclou ajudes per
a collar marcs, portes, mecanismes, mermes, etc.

2,00

14,04

ut PORTA DE VIDRE GD-03 DE 2 FULLS
Submin. i coloc. de porta de vidre GD-03, tipus Supra
Starlight o similar, de 1600 x 2500 mm. formada per 2 fulls
batents, de vidre trempat de 10 mm., guies i mecanismes a
penjar de parets, fre encastat a terra i sostre. Inclou
fixacions, pany, manetes tipus palanca U, ferratges,
sistemes de tancament totalment segellada i acabada.
Inclou ajudes per a collar marcs, portes, mecanismes,
mermes, etc.

1,00

14,05

14,06

m2 CAPSA IL·LUMINACIÓ ESCALA
Formació de capsa per a il·luminar escala d'aprox. 3,20 x
6,54 x 0,20 m. formada per xapa plegada de 2 mm. amb
galces per a fixació de vidre i leds, segons plànols. Inclou
tancament de vidre laminat 4 + 4 amb butiral translúcid
interior, fixacions desmuntables, totalment acabada.
ut SCREEN
Submin. i coloc. de persiana de rodet enrrotllable amb teixit
ignífug tipus Screen d'aprox.1,40 m. d'amplada i alçada 2,10
m., fixades a laterals finestres amb guia U, inclou guies,
mecanismes, remats, totalment acabada.

20,91

8,00

Total

14,07

ut TENDAL
Submin. i coloc. de tendal exterior motoritzat, de braços
replegables d'alumini lacat, teixit ignífug tipus Screen
d'aprox.3,60 m. d'amplada i longitud 2,40 m., fixat a laterals
finestres, inclou guies, mecanismes, remats, motor,
comandament, totalment acabat i comprovat.

8,00

14,08

ut INSTAL·LACIÓ PERSIANES MOTORITZADES
Submin. i instal. de persiana replegable horitzontal tipus
veneciana, de aprox. 3,5 x 2,0 m. formada per lames
orientables de 10 cm.d'alumini lacat amb pintures de
poliester-poliamida termoendurides al forn , motoritzada;
inclou mecanismes, comandament a distància, totalment
instal·lada i funcionat.

2,00

Total cap. 14

0,00

ACM Associació Catalana de Municipis i Comarques
València, 231
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2017 Febrer
Còdig

Ut Resum

P. Unit.

Total

15. ESCALES
15,01

ut ESCALA A
Submin. I muntatge de escala A tipus Loft Glass
(Servitja) o similar, de 2 trams (veure plànols),
construida amb zanca de pletina metàl·lica folrada de
xapa inox., baranes de vidre laminat 8+8 amb butil
transarent, recolzament de graons amb pletina de acer
inox. de 50x6 mm. Graons de vidre laminat i templat de
10+10+10 mm. de gruix amb butiral transparent gravat.
Inclou passamá superior de acer inox. AISI 304 acabat
satinat, de 43 mm.; totalment acabada. Inclou bastides,
mitjans auxiliares i neteja.

1,00

15,02

ut ESCALA B
Submin. I muntatge de escala B tipus Loft Glass
(Servitja) o similar, de 1 tram (veure plànols), construida
amb zanca de pletina metàl·lica folrada de xapa inox.
AISI 304 acabat satinat, baranes de tub inox. diàm. 50
mm. a ambdós costats, grao i tabica de xapa gravada
de 6 mm., recolzament de graons amb pletina de acer
inox. de 50x6 mm.; totalment acabada. Inclou bastides,
mitjans auxiliares i neteja.

1,00

15,03

ut ESCALA C
Modificació de escala C (existent): desmuntatge de 3
graons i replà, reconstrucció aliniada amb directriu
paral·lela a mitgera. Inclou reposició de material,
baranes, totalment acabada.

1,00

15,04

ml BARANA VIDRE AMB REMAT INOX
Barana plana protecció forat escala de vidre laminat
8+8mm. amb butil transparent, cants polits i arestes
matades. Alçada 1.00m. sobre paviment acabat.
Soporte de U metálica construida amb pletina de
160x10 fixada al cantell del forjat
Pasamà de acer inox.

6,45

15,05

Retirada de protecció col·lectiva de fusta, transport amb
mitjans manuals fins a planta baixa, càrrega de camió i
transport a deixalleria.(28 m2) Inclou taxes.
Total cap. 15

1,00

0,00

ACM Associació Catalana de Municipis i Comarques
València, 231
Reforma planta àtic
2017 Febrer
Còdig

Ut Resum

P. Unit.

16. VARIS
16,01 u

Extintor manual CO2,5kg,pressió
incorpo.,pintat,sup.paret
Extintor manual de diòxid de carboni, de
càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret
16,02 u Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió
incorpo.,pintat,sup
Extintor manual de pols seca polivalent, de
càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret
16,03 u Retol seny.
instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell
PVC,grui
Rètol senyalització instal·lació de protecció
contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de PVC de 0,7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE
23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical
16,04 pa Desmuntatge i Retirada d'instal·lacions
Desmuntatge d’instal·lacions a desetimar.
Inclou la desconnexió elèctrica, arrancada de
paraments i posterior deposició a contenidor
de residus de l'obra.
16,05 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials
instal.gestió residus,ca
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de
residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de
fins a 5 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb
el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat
prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses
d'abocament ni de manteniment de
l'abocador.
Es considera un increment per esponjament
d'un 35%.
16,06 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus
barrej. no espec
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de
residus barrejats no especials amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Partida alçada per als mitjans de seguretat i
salut a l'obra.
16,08 u Partida alçada de documentació obra.

1,000

1,000

7,000

1,000

25,000

10,000

1,000

Total

Partida alçada de realització documentació AS
BUILT, inclou plànols de detall actualitzats en
format CAD, llistat de materials i
documentació tècnica asssociada, certificats
de comportament al foc dels materials,
instruccions i memoria de manteniment.

Total cap. 16

0,00

0,00

