
1.1 U Subministrament i muntatge de fusteria exterior de fusta de pi, per a finestra amb frontissa,
d'obertura cap a l'interior de 1000x1600 mm, fulla de 90x78 mm de secció i marc de 90x78 mm,
motllura recta, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior,
amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 43 mm i màxim de 54 mm; coeficient de transmissió tèrmica
del marc de la secció tipus Uh,m = 1,18 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN
12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat
mitjançant sistema d'envernissat translúcid, compost d'una primera mà d'impregnació per a la
protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una
capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels
rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta
perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura
mitjançant falleba de palanca, manilla amb clau en colors estàndard i obertura de microventilació.
Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació a la
resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210. Inclús neteja del bastiment de
base ja instal·lat; allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base; fixació del bastiment
al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, de cap cilíndric; aplicació d'escuma de
poliuretà per al segellat del junt entre el bastiment i el bastiment de base per a aïllament
termoacústic; fixació al bastiment de base, per la seva cara interior, de tapajunts perimetral de
70x15 mm, recte, de fusta massissa, mitjançant escuma de poliuretà, prèvia col·locació de cinta
autoadhesiva, impermeable a l'aire i reguladora de la humitat, que actua com a barrera de vapor;
segellat del junt exterior entre bastiment i obra amb silicona neutra, per garantir la seva
estanquitat a l'aire i a l'aigua; sense incloure la col·locació del bastiment de base. Totalment
muntada i provada.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament del bastiment en el bastiment de
base. Calçat del bastiment per a la seva posterior fixació. Fixació del bastiment al bastiment de
base. Segellat del junt entre bastiment i bastiment de base. Col·locació de la barrera de vapor
interna. Fixació del tapajunts al bastiment de base, per la cara interior. Segellat del junt exterior
entre bastiment i 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 executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,00Façana nord
4 4,00Façana sud

10,00 10,00

Total U  ......: 10,00 848,92 8.489,20

Pressupost parcial nº 1 FUSTERIES FAÇANES N - S
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1.2 U Subministrament i muntatge de fusteria exterior de fusta de pi, per a porta amb frontissa,
d'obertura cap a l'interior de 1150x2000 mm, fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm,
motllura recta, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior,
amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica
del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN
12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat
mitjançant sistema d'envernissat translúcid, compost d'una primera mà d'impregnació per a la
protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una
capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels
rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta
perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura
mitjançant falleba de palanca, manilla amb clau en colors estàndard i obertura de microventilació;
amb bastiment de base d'alumini. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN
12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210. Inclús
neteja del bastiment de base ja instal·lat; allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de
base; fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, de cap cilíndric;
aplicació d'escuma de poliuretà per al segellat del junt entre el bastiment i el bastiment de base
per a aïllament termoacústic; fixació al bastiment de base, per la seva cara interior, de tapajunts
perimetral de 70x15 mm, recte, de fusta massissa, mitjançant escuma de poliuretà, prèvia
col·locació de cinta autoadhesiva, impermeable a l'aire i reguladora de la humitat, que actua com
a barrera de vapor; segellat del junt exterior entre bastiment i obra amb silicona neutra, per
garantir la seva estanquitat a l'aire i a l'aigua; sense incloure la col·locació del bastiment de base
bàsic d'alumini. Totalment muntada i provada.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament del bastiment en el bastiment de
base. Calçat del bastiment per a la seva posterior fixació. Fixació del bastiment al bastiment de
base. Segellat del junt entre bastiment i bastiment de base. Col·locació de la barrera de vapor
interna. Fixació del tapajunts al bastiment de base, per la cara interior. Segellat del junt exterior
entre bastiment i 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 executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Façana sud

1,00 1,00

Total U  ......: 1,00 1.247,10 1.247,10

Pressupost parcial nº 1 FUSTERIES FAÇANES N - S
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1.3 U Subministrament i muntatge de fusteria exterior de fusta de pi, per a finestra amb frontissa,
d'obertura cap a l'interior de 800x1000 mm, fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm,
motllura clàssica, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil
inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre
un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió
tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210;
acabat mitjançant sistema d'envernissat translúcid, compost d'una primera mà d'impregnació per
a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags, i posterior aplicació
d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció
dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta
perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura
mitjançant falleba de palanca, manilla amb clau en colors estàndard i obertura de microventilació;
amb bastiment de base d'alumini. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210.
Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat; allotjament i calçat del bastiment en el bastiment
de base; fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, de cap
cilíndric; aplicació d'escuma de poliuretà per al segellat del junt entre el bastiment i el bastiment
de base per a aïllament termoacústic; fixació al bastiment de base, per la seva cara interior, de
tapajunts perimetral de 70x15 mm, recte, de fusta massissa, mitjançant escuma de poliuretà,
prèvia col·locació de cinta autoadhesiva, impermeable a l'aire i reguladora de la humitat, que
actua com a barrera de vapor; segellat del junt exterior entre bastiment i obra amb silicona
neutra, per garantir la seva estanquitat a l'aire i a l'aigua; sense incloure la col·locació del
bastiment de base bàsic d'alumini. Totalment muntada i provada.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament del bastiment en el bastiment de
base. Calçat del bastiment per a la seva posterior fixació. Fixació del bastiment al bastiment de
base. Segellat del junt entre bastiment i bastiment de base. Col·locació de la barrera de vapor
interna. Fixació del tapajunts al bastiment de base, per la cara interior. Segellat del junt exterior
entre bastiment i 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 executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Façana nord
1 1,00Façana sud

2,00 2,00

Total U  ......: 2,00 511,79 1.023,58

1.4 M² Doble envidriament Protek PS "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunt format per vidre
exterior laminar incolor 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant
una làmina de butiral de polivinil incolor, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral de 10 mm, i vidre interior Protek laminar incolor de 4+4 mm
d'espessor compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina de butiral de
polivinil incolor; 26 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona Sikasil WS-305-N "SIKA"
compatible amb el material suport, en la cara exterior, i amb perfil continu de neoprè en la cara
interior. Inclús talls del vidre, col·locació de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica
de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés
cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 1,00 1,60 16,00Finestres full practicable +

fix
1 1,15 2,00 2,30Balconera pl. 1ª
2 0,80 1,00 1,60Finestres buits pl. 2ª

19,90 19,90

Total m²  ......: 19,90 161,56 3.215,04

Pressupost parcial nº 1 FUSTERIES FAÇANES N - S
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1.5 M² Formació de capa de vernís a l'aigua, per exteriors, incolor, acabat setinat, sobre superfície de
fusteria de fusta, mitjançant aplicació d'una mà de fons aquós protector, insecticida, fungicida i
termicida, transparent i incolor, (rendiment: 0,22 l/m²), com fixador de superfície i dues mans
d'acabat amb vernís a l'aigua a porus tancat, a base de copolímers acrílics en dispersió aquosa i
pigments transparents, (rendiment: 0,063 l/m² cada mà). Preparació del suport mitjançant escatat
de la seva superfície i posterior neteja, abans de començar l'aplicació de la mà d'emprimació i de
cada mà de vernís, encintat i tractament de juntes.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
successiva, amb intervals d'assecat, de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense descomptar buits, a dues cares, de fora a fora del tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, per ambdues cares, incloent els tapajunts.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 1,00 1,60 16,00Finestres full practicable +

fix
1 1,15 2,00 2,30Balconera pl. 1ª
2 0,80 1,00 1,60Finestres buits pl. 2ª

19,90 19,90

Total m²  ......: 19,90 18,39 365,96

Total pressupost parcial nº 1 FUSTERIES FAÇANES N - S : 14.340,88

Pressupost parcial nº 1 FUSTERIES FAÇANES N - S
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.2 U Col·locació i fixació de bastiment de base fusta, mitjançant rebut al parament de les patilles
d'ancoratge amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-5.
Inclou: Replanteig. Obertura de buits per embotir els ancoratges. Anivellació i aplomat.
Apuntalament. Tapat de buits amb morter.
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.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 7,00Obertures

7,00 7,00

Total U  ......: 7,00 61,07 427,49

2.3 U Subministrament i muntatge de fusteria exterior de fusta de pi, per a porta amb frontissa,
d'obertura cap a l'interior de 1250x2250 mm, fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm,
motllura clàssica, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil
inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre
un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió
tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210;
acabat mitjançant sistema d'envernissat translúcid, compost d'una primera mà d'impregnació per
a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació
d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció
dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta
perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura
mitjançant falleba de palanca, manilla amb clau en colors estàndard i obertura de microventilació;
inclòs bastiment de base. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210. Inclús neteja del
bastiment de base ja instal·lat; allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base; fixació
del bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, de cap cilíndric; aplicació
d'escuma de poliuretà per al segellat del junt entre el bastiment i el bastiment de base per a
aïllament termoacústic; fixació al bastiment de base, per la seva cara interior, de tapajunts
perimetral de 70x15 mm, recte, de fusta massissa, mitjançant escuma de poliuretà, prèvia
col·locació de cinta autoadhesiva, impermeable a l'aire i reguladora de la humitat, que actua com
a barrera de vapor; segellat del junt exterior entre bastiment i obra amb silicona neutra, per
garantir la seva estanquitat a l'aire i a l'aigua; sense incloure la col·locació del bastiment de base
bàsic d'alumini. Totalment muntada i provada.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament del bastiment en el bastiment de
base. Calçat del bastiment per a la seva posterior fixació. Fixació del bastiment al bastiment de
base. Segellat del junt entre bastiment i bastiment de base. Col·locació de la barrera de vapor
interna. Fixació del tapajunts al bastiment de base, per la cara interior. Segellat del junt exterior
entre bastiment i 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 executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,00Balconeres pl. 1ª façana

principal
3,00 3,00

Total U  ......: 3,00 1.348,96 4.046,88

Pressupost parcial nº 2 SUBSTITUCIÓ FUSTERIA FAÇANA PRINCIPAL
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.4 U Subministrament i muntatge de fusteria exterior de fusta de pi, per a finestra amb frontissa,
d'obertura cap a l'interior de 600x600 mm, fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm,
motllura clàssica, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil
inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre
un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió
tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210;
acabat mitjançant sistema d'envernissat translúcid, compost d'una primera mà d'impregnació per
a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags, i posterior aplicació
d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció
dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta
perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura
mitjançant falleba de palanca, manilla en colors estàndard i obertura de microventilació; amb
bastiment de base d'alumini. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210.
Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat; allotjament i calçat del bastiment en el bastiment
de base; fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, de cap
cilíndric; aplicació d'escuma de poliuretà per al segellat del junt entre el bastiment i el bastiment
de base per a aïllament termoacústic; fixació al bastiment de base, per la seva cara interior, de
tapajunts perimetral de 70x15 mm, recte, de fusta massissa, mitjançant escuma de poliuretà,
prèvia col·locació de cinta autoadhesiva, impermeable a l'aire i reguladora de la humitat, que
actua com a barrera de vapor; segellat del junt exterior entre bastiment i obra amb silicona
neutra, per garantir la seva estanquitat a l'aire i a l'aigua; sense incloure la col·locació del
bastiment de base bàsic d'alumini. Totalment muntada i provada.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament del bastiment en el bastiment de
base. Calçat del bastiment per a la seva posterior fixació. Fixació del bastiment al bastiment de
base. Segellat del junt entre bastiment i bastiment de base. Col·locació de la barrera de vapor
interna. Fixació del tapajunts al bastiment de base, per la cara interior. Segellat del junt exterior
entre bastiment i 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 executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,00Buits d'obra pl. 2ª

4,00 4,00

Total U  ......: 4,00 464,87 1.859,48

2.5 U Subministrament i muntatge de persiana de cadeneta de 1250x2100 mm, formada per lamel·les de
fusta de pi, acabat envernissat, unides mitjançant ganxos de filferro d'acer galvanitzat i capçal de
fusta de pi, acabat envernissat. Inclús p/p d'accessoris. Totalment muntada i provada.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana sobre el parament.
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.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,00Balconeres pl. 1ª façana

principal
3,00 3,00

Total U  ......: 3,00 108,20 324,60

Pressupost parcial nº 2 SUBSTITUCIÓ FUSTERIA FAÇANA PRINCIPAL
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.6 M² Doble envidriament Protek PS "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunt format per vidre
exterior laminar incolor 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant
una làmina de butiral de polivinil incolor, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral de 10 mm, i vidre interior Protek laminar incolor de 4+4 mm
d'espessor compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina de butiral de
polivinil incolor; 26 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona Sikasil WS-305-N "SIKA"
compatible amb el material suport, en la cara exterior, i amb perfil continu de neoprè en la cara
interior. Inclús talls del vidre, col·locació de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica
de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés
cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 1,25 2,25 8,44Balconera
4 0,60 0,60 1,44Finestró

9,88 9,88

Total m²  ......: 9,88 161,56 1.596,21

2.7 M² Formació de capa de vernís a l'aigua, per exteriors, incolor, acabat setinat, sobre superfície de
fusteria de fusta, mitjançant aplicació d'una mà de fons aquós protector, insecticida, fungicida i
termicida, transparent i incolor, (rendiment: 0,22 l/m²), com fixador de superfície i dues mans
d'acabat amb vernís a l'aigua a porus tancat, a base de copolímers acrílics en dispersió aquosa i
pigments transparents, (rendiment: 0,063 l/m² cada mà). Preparació del suport mitjançant escatat
de la seva superfície i posterior neteja, abans de començar l'aplicació de la mà d'emprimació i de
cada mà de vernís, encintat i tractament de juntes.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
successiva, amb intervals d'assecat, de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense descomptar buits, a dues cares, de fora a fora del tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, per ambdues cares, incloent els tapajunts.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 1,25 2,25 8,44Balconera
4 0,60 0,60 1,44Finestró

9,88 9,88

Total m²  ......: 9,88 18,39 181,69

2.8 M Formació d'escopidor de pedra natural, igual als existents en la resta d'obertures, de 330 a 350
mm d'amplada i 20 mm de gruix, amb goteró, cara i cantell recte polit i grava adherida a la
superfície en la seva cara inferior i encastat en els brancals, cobrint els ampits d'una finestra, els
sortints dels paràmetres, les cornises de façana, etc., rebut amb morter de ciment, industrial, amb
additiu hidròfug, M-10, creant un pendent suficient per a evacuar l'aigua i rejuntat entre peces i de
les unions amb els murs amb morter de juntes especial per a pedra natural. Inclús p/p de
replanteig, talls i neteja final.
Inclou: Replanteig de les peces en el forat o acabament. Preparació i regularització del suport.
Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Rejuntat i neteja de l'escopidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud del ample del buit, amidada segons documentació
gràfica de Projecte, incrementada en 5 cm a cada costat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els encastaments en els brancals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 0,60 1,80Finestrons

1,80 1,80

Total m  ......: 1,80 68,06 122,51

Total pressupost parcial nº 2 SUBSTITUCIÓ FUSTERIA FAÇANA PRINCIPAL : 8.558,86

Pressupost parcial nº 2 SUBSTITUCIÓ FUSTERIA FAÇANA PRINCIPAL
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.1 M Realització de tractament preventiu sobre els elements estructurals de fusta de l'edifici pel
control de la propagació de tèrmits consistent en la realització d'entre 3 i 5 taladres per cada m.l.
d'elements de fusta a tractar en els quals es fixarà una vàlvula antirretorn per les quals
s'introduirà el producte líquid adequat pel control d'aquest tipus d'espècie.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Sostre pl. baixa:

19 3,10 58,90Crugia N
14 3,65 51,10Crugia central
19 3,45 65,55Crugia S

Sostre pl. 1ª
20 3,20 64,00Crugia N
15 3,85 57,75Crugia central
21 3,65 76,65Crugia S

373,95 373,95

Total m  ......: 373,95 10,80 4.038,66

Total pressupost parcial nº 3 TRACTAMENT PREVENTIU D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE FU… 4.038,66

Pressupost parcial nº 3 TRACTAMENT PREVENTIU D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE FUSTA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.1 M² Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical
exterior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que
quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 13,36 2,00 26,72Sòcol façana est

26,72 26,72

Total m²  ......: 26,72 14,77 394,65

4.2 M2 Neteja de la pedra en de maçoneria mitjançant raspallat manual, realitzada amb respall de pues
metàl·liques, per eliminació de fongs i eflorescencies existents, en treballs de consolidació de
murs de maçoneria.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
127 127,00Façana nord

127,00 127,00

Total m2  ......: 127,00 15,00 1.905,00

4.3 U Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores, motor dièsel, de 15 m d'altura màxima de treball.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler diari, segons condicions definides en
el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el manteniment i l'assegurança de responsabilitat
civil.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,00Dies

5,00 5,00

Total U  ......: 5,00 130,40 652,00

4.4 M² Formació de capa d'esmalt sintètic, color a escollir, acabat brillant, sobre superfície de ferro o
acer, mitjançant aplicació de dues mans d'emprimació anticorrosiva, com fixador de superfície i
protector antioxidant, amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 55 microns per ma
(rendiment: 0,139 l/m²) i dues mans d'acabat amb esmalt sintètic a base de resines alquídiques,
amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 40 microns per ma (rendiment: 0,091 l/m²). Neteja i
preparació de la superfície a pintar, mitjançant mètodes manuals fins a deixar-la exempta de
greixos, abans de començar l'aplicació de la 1ª mà d'emprimació.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense descomptar buits, considerant la superfície que tanquen, definida per les seves
dimensions màximes, per una sola cara.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, per una sola cara, considerant la superfície que tanquen, definida per les seves
dimensions màximes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,00 2,50 5,00Reixa

5,00 5,00

Total m²  ......: 5,00 23,27 116,35

Pressupost parcial nº 4 INTERVENCIONS FAÇANA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.5 U Desmuntatge de fusteria envidrada de fusta formada per una fulla batent superior i fulla fixa
inferior situada en planta baixa, de menys de 3 m² de superfície, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra 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.

Planta baixa Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00balconera distribuidor

1,00 1,00

Total U  ......: 1,00 31,75 31,75

4.6 U Subministrament i muntatge de fusteria exterior de fusta de pi, per a porta amb frontissa,
d'obertura cap a l'interior de 1000x2200 mm, fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm,
motllura recta, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior,
amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica
del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN
12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat
mitjançant sistema d'envernissat translúcid, compost d'una primera mà d'impregnació per a la
protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una
capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels
rajos UV i de la intempèrie; inclòs aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta
perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura
mitjançant pany i clau de seguretat, manilla interior i exterior cromada i obertura de
microventilació. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210. Inclòs neteja del
bastiment de base ja instal·lat; allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base; fixació
del bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, de cap cilíndric; aplicació
d'escuma de poliuretà per al segellat del junt entre el bastiment i el bastiment de base per a
aïllament termoacústic; fixació al bastiment de base, per la seva cara interior, de tapajunts
perimetral de 70x15 mm, recte, de fusta massissa, mitjançant escuma de poliuretà, prèvia
col·locació de cinta autoadhesiva, impermeable a l'aire i reguladora de la humitat, que actua com
a barrera de vapor; segellat del junt exterior entre bastiment i obra amb silicona neutra, per
garantir la seva estanquitat a l'aire i a l'aigua; sense incloure la col·locació del bastiment de base
bàsic d'alumini. Totalment muntada i provada.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament del bastiment en el bastiment de
base. Calçat del bastiment per a la seva posterior fixació. Fixació del bastiment al bastiment de
base. Segellat del junt entre bastiment i bastiment de base. Col·locació de la barrera de vapor
interna. Fixació del tapajunts al bastiment de base, per la cara interior. Segellat del junt exterior
entre bastiment i 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 executades segons
especificacions de Projecte.

Planta baixa Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00balconera distribuidor

1,00 1,00

Total U  ......: 1,00 920,41 920,41

Pressupost parcial nº 4 INTERVENCIONS FAÇANA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.7 M² Doble envidriament Protek PS "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunt format per vidre
exterior laminar incolor 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant
una làmina de butiral de polivinil incolor, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral de 10 mm, i vidre interior Protek laminar incolor de 4+4 mm
d'espessor compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina de butiral de
polivinil incolor; 26 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona Sikasil WS-305-N "SIKA"
compatible amb el material suport, en la cara exterior, i amb perfil continu de neoprè en la cara
interior. Inclús talls del vidre, col·locació de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica
de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés
cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

Planta baixa Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00 2,20 2,20Porta

2,20 2,20

Total m²  ......: 2,20 161,56 355,43

4.8 M² Formació de capa de vernís a l'aigua, per exteriors, incolor, acabat setinat, sobre superfície de
fusteria de fusta, mitjançant aplicació d'una mà de fons aquós protector, insecticida, fungicida i
termicida, transparent i incolor, (rendiment: 0,22 l/m²), com fixador de superfície i dues mans
d'acabat amb vernís a l'aigua a porus tancat, a base de copolímers acrílics en dispersió aquosa i
pigments transparents, (rendiment: 0,063 l/m² cada mà). Preparació del suport mitjançant escatat
de la seva superfície i posterior neteja, abans de començar l'aplicació de la mà d'emprimació i de
cada mà de vernís, encintat i tractament de juntes.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
successiva, amb intervals d'assecat, de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense descomptar buits, a dues cares, de fora a fora del tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, per ambdues cares, incloent els tapajunts.

Planta baixa Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00 2,20 2,20Porta

2,20 2,20

Total m²  ......: 2,20 18,39 40,46

Total pressupost parcial nº 4 INTERVENCIONS FAÇANA : 4.416,05

Pressupost parcial nº 4 INTERVENCIONS FAÇANA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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5.1 U Porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, d'una fulla batent, dimensions 250x150 cm, formada
per: bastidor compost de barana superior i inferior de tub rectangular de perfil buit d'acer laminat
en fred de 40x25x1,5 mm i muntants de tub rectangular de perfil buit d'acer laminat en fred de
40x25x1,5 mm amb una separació de 100 cm entre si; pany per reblert dels buits del bastidor
compost de barrots verticals de llistó quadrat de perfil massís d'acer laminat en calent de 12x12
mm amb una separació de 10 cm i passamans de tub rectangular de perfil buit d'acer laminat en
fred de 40x25x1,5 mm. Obertura manual. Inclús p/p de frontisses o ancoratges metàl·lics laterals
dels bastidors, armadura portant de la cancel·la i rebuts a obra, elements d'ancoratge,
ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació antioxidant i accessoris.
Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora.
Inclou: Replanteig. Col·locació i muntatge del pal de fixació. Instal·lació de la porta reixa. Abocat
del formigó. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Repàs i
greixatge de mecanismes.
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.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Pas a plaça de l'església

1,00 1,00

Total U  ......: 1,00 1.233,25 1.233,25

5.2 U Porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, de fulla corredissa, dimensions 650x150 cm, formada
per: bastidor compost de barana superior i inferior de tub rectangular de perfil buit d'acer laminat
en fred de 40x25x1,5 mm i muntants de tub rectangular de perfil buit d'acer laminat en fred de
40x25x1,5 mm amb una separació de 100 cm entre si; pany per reblert dels buits del bastidor
compost de barrots verticals de llistó quadrat de perfil massís d'acer laminat en calent de 12x12
mm amb una separació de 10 cm i passamans de tub rectangular de perfil buit d'acer laminat en
fred de 40x25x1,5 mm. Obertura manual. Inclús p/p de pòrtic lateral de sustentació i topall de
tancament, guia inferior amb UPN 100 i quadrat massís de 25x25 mm asseguts amb formigó
HM-25/B/20/I i rebuts a obra; rodes per lliscament, amb coixinet de greixatge permanent, elements
d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació antioxidant i
accessoris. Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels perfils guia. Instal·lació de la porta reixa. Abocat del
formigó. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Repàs i greixatge
de mecanismes i guies.
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.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Accés des de carrer 
1,00 1,00

Total U  ......: 1,00 3.192,89 3.192,89

5.3 U Porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, d'una fulla batent, dimensions 120x150 cm, formada
per: bastidor compost de barana superior i inferior de tub rectangular de perfil buit d'acer laminat
en fred de 40x25x1,5 mm i muntants de tub rectangular de perfil buit d'acer laminat en fred de
40x25x1,5 mm amb una separació de 100 cm entre si; pany per reblert dels buits del bastidor
compost de barrots verticals de llistó quadrat de perfil massís d'acer laminat en calent de 12x12
mm amb una separació de 10 cm i passamans de tub rectangular de perfil buit d'acer laminat en
fred de 40x25x1,5 mm.. Obertura manual. Inclús p/p de frontisses o ancoratges metàl·lics laterals
dels bastidors asseguts amb formigó HM-25/B/20/I, armadura portant de la cancel·la i rebuts a
obra, elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació
antioxidant i accessoris. Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora.
Inclou: Instal·lació de la porta reixa. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema
d'accionament. Repàs i greixatge de mecanismes.
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.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 5 PATI
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1 1,00Porta escales
1,00 1,00

Total U  ......: 1,00 831,89 831,89

5.4 M Passamans recte metàl·lic, format per tub buit d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre, amb
suports metàl·lics fixats al parament mitjançant ancoratge mecànic amb tacs de niló i cargols
d'acer. Inclús p/p de replanteig dels suports, fixació dels suports al parament i fixació del
passamans als suports. Elaborat en taller i muntat a obra. Totalment acabat i llest per pintar.
Inclou: Replanteig dels suports. Fixació dels suports al parament. Fixació del passamans als
suports.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 34,00 34,00Passamà

34,00 34,00

Total m  ......: 34,00 32,86 1.117,24

5.5 M² Repercussió d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta
execució dels treballs de serralleria , amb un grau de complexitat baix, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues,
obertura de buits, fixació de suports, rebaixos, rebuts i rematades precises per al correcte
muntatge, encaixonat i tapat de forats i buits.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de pati, mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m²  ......: 360,00 5,13 1.846,80

Total pressupost parcial nº 5 PATI : 8.222,07

Pressupost parcial nº 5 PATI
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material
1 FUSTERIES FAÇANES N - S 14.340,88
2 SUBSTITUCIÓ FUSTERIA FAÇANA PRINCIPAL 8.558,86
3 TRACTAMENT PREVENTIU D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE FUSTA 4.038,66
4 INTERVENCIONS FAÇANA 4.416,05
5 PATI 8.222,07

Total .........: 39.576,52

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de TRENTA-NOU MIL CINC-CENTS SETANTA-SIS
EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS.

Barcelona, gener de 2020
Arquitecte

Alexandre Bantulà i Gómez
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1 FUSTERIES FAÇANES N - S

1.1 LCM015 U Subministrament i muntatge de fusteria exterior de fusta de pi, per a finestra
amb frontissa, d'obertura cap a l'interior de 1000x1600 mm, fulla de 90x78 mm
de secció i marc de 90x78 mm, motllura recta, rivets, tapajunts de fusta
massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini
anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 43 mm i màxim de 54 mm; coeficient de
transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,18 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN
12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat translúcid, compost d'una
primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta contra
fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de
terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de
l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla
segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb
nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de
palanca, manilla amb clau en colors estàndard i obertura de microventilació.
Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5,
segons UNE-EN 12210. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat;
allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base; fixació del
bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, de cap
cilíndric; aplicació d'escuma de poliuretà per al segellat del junt entre el
bastiment i el bastiment de base per a aïllament termoacústic; fixació al
bastiment de base, per la seva cara interior, de tapajunts perimetral de 70x15
mm, recte, de fusta massissa, mitjançant escuma de poliuretà, prèvia
col·locació de cinta autoadhesiva, impermeable a l'aire i reguladora de la
humitat, que actua com a barrera de vapor; segellat del junt exterior entre
bastiment i obra amb silicona neutra, per garantir la seva estanquitat a l'aire i
a l'aigua; sense incloure la col·locació del bastiment de base. Totalment
muntada i provada.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament del bastiment en
el bastiment de base. Calçat del bastiment per a la seva posterior fixació.
Fixació del bastiment al bastiment de base. Segellat del junt entre bastiment i
bastiment de base. Col·locació de la barrera de vapor interna. Fixació del
tapajunts al bastiment de base, per la cara interior. Segellat del junt exterior
entre bastiment i 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
executades segons especificacions de Projecte.

mt22rom100acg 1,00 U 34,470 34,47Bastiment de base d'alumini per a fusteria de
fusta de 1000x1500 mm, Segons UNE-EN
14351-1.
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mt22rom026hgta 1,00 U 695,090 695,09Finestra de fusta de pi, una fulla oscil·lobatent
i fix inferior, dimensions 1000x1500 mm, altura
del fix 500 mm, acabat mitjançant sistema
d'envernissat translúcid, composta de fulla de
90x78 mm i marc de 90x78 mm, motllura
recta, rivets, tapajunts de fusta massissa de
70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb
suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior
de fusta, doble junt perimetral d'estanquitat de
goma de cautxú termoplàstica, amb capacitat
per rebre un envidriament amb un gruix mínim
de 43 mm i màxim de 54 mm; coeficient de
transmissió tèrmica del marc de la secció tipus
Uh,m = 1,18 W/(m²K), amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent
classe 5, segons UNE-EN 12210; ferramenta
perimetral de tancament i seguretat amb nivell
de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627,
obertura mitjançant falleba de palanca, manilla
en colors estàndard i obertura de
microventilació, Segons UNE-EN 14351-1.

mt23xpm015a 8,00 U 0,260 2,08Cargol d'acer galvanitzat de cap cilíndric, de 6
mm de diàmetre i 15 cm de longitud.

mt13blw110a 0,10 U 7,200 0,72Aerosol de 750 cm³ d'escuma de poliuretà, de
22,5 kg/m³ de densitat, 140% d'expansió, 18
N/cm² de resistència a tracció i 20 N/cm² de
resistència a flexió, conductivitat tèrmica 0,04
W/(mK), estable de -40°C a 100°C; per a
aplicar amb pistola; segons UNE-EN 13165.

mt22www020 5,10 m 0,930 4,74Cinta autoadhesiva, impermeable al vapor
d'aigua, de 70 mm d'amplada, composta per
una pel·lícula de polietilè laminat sobre una
banda de feltre, subministrada en rotllos de 25
m de longitud.

mt22www010b 0,10 U 5,290 0,53Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu
monocomponent, neutre, superelàstic, a base
de polímer MS, amb resistència a la
intempèrie i als raigs UV, elongació fins a
ruptura 750%, color gris.

mo017 2,08 h 24,200 50,34Oficial 1ª fuster.
mo058 2,08 h 21,300 44,30Ajudant fuster.
% 2,00 % 832,270 16,65Costos directes complementaris

Preu total per U  .................................................. 848,92
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1.2 LCM015b U Subministrament i muntatge de fusteria exterior de fusta de pi, per a porta
amb frontissa, d'obertura cap a l'interior de 1150x2000 mm, fulla de 68x78 mm
de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets, tapajunts de fusta
massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini
anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de
transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN
12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat translúcid, compost d'una
primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta contra
fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de
terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de
l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla
segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb
nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de
palanca, manilla amb clau en colors estàndard i obertura de microventilació;
amb bastiment de base d'alumini. Elaborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació a la
resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210. Inclús neteja
del bastiment de base ja instal·lat; allotjament i calçat del bastiment en el
bastiment de base; fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols
d'acer galvanitzat, de cap cilíndric; aplicació d'escuma de poliuretà per al
segellat del junt entre el bastiment i el bastiment de base per a aïllament
termoacústic; fixació al bastiment de base, per la seva cara interior, de
tapajunts perimetral de 70x15 mm, recte, de fusta massissa, mitjançant
escuma de poliuretà, prèvia col·locació de cinta autoadhesiva, impermeable a
l'aire i reguladora de la humitat, que actua com a barrera de vapor; segellat
del junt exterior entre bastiment i obra amb silicona neutra, per garantir la
seva estanquitat a l'aire i a l'aigua; sense incloure la col·locació del bastiment
de base bàsic d'alumini. Totalment muntada i provada.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament del bastiment en
el bastiment de base. Calçat del bastiment per a la seva posterior fixació.
Fixació del bastiment al bastiment de base. Segellat del junt entre bastiment i
bastiment de base. Col·locació de la barrera de vapor interna. Fixació del
tapajunts al bastiment de base, per la cara interior. Segellat del junt exterior
entre bastiment i 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
executades segons especificacions de Projecte.

mt22rom100agl 1,00 U 45,890 45,89Bastiment de base d'alumini per a fusteria de
fusta de 1500x2200 mm, Segons UNE-EN
14351-1.
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mt22rom040fga 1,00 U 1.038,880 1.038,88Porta de fusta de pi, una fulla oscil·lobatent i
una fulla practicable, dimensions 1500x2200
mm, acabat mitjançant sistema d'envernissat
translúcid, composta de fulla de 68x78 mm i
marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i
escopidor en el perfil inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i revestiment exterior de
fusta, doble junt perimetral d'estanquitat de
goma de cautxú termoplàstica, amb capacitat
per rebre un envidriament amb un gruix mínim
de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de
transmissió tèrmica del marc de la secció tipus
Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent
classe 5, segons UNE-EN 12210; ferramenta
perimetral de tancament i seguretat amb nivell
de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627,
obertura mitjançant falleba de palanca, manilla
en colors estàndard i obertura de
microventilació, Segons UNE-EN 14351-1.

mt23xpm015a 12,00 U 0,260 3,12Cargol d'acer galvanitzat de cap cilíndric, de 6
mm de diàmetre i 15 cm de longitud.

mt13blw110a 0,10 U 7,200 0,72Aerosol de 750 cm³ d'escuma de poliuretà, de
22,5 kg/m³ de densitat, 140% d'expansió, 18
N/cm² de resistència a tracció i 20 N/cm² de
resistència a flexió, conductivitat tèrmica 0,04
W/(mK), estable de -40°C a 100°C; per a
aplicar amb pistola; segons UNE-EN 13165.

mt22www020 7,55 m 0,930 7,02Cinta autoadhesiva, impermeable al vapor
d'aigua, de 70 mm d'amplada, composta per
una pel·lícula de polietilè laminat sobre una
banda de feltre, subministrada en rotllos de 25
m de longitud.

mt22www010b 0,10 U 5,290 0,53Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu
monocomponent, neutre, superelàstic, a base
de polímer MS, amb resistència a la
intempèrie i als raigs UV, elongació fins a
ruptura 750%, color gris.

mo017 2,78 h 24,200 67,28Oficial 1ª fuster.
mo058 2,78 h 21,300 59,21Ajudant fuster.
% 2,00 % 1.222,650 24,45Costos directes complementaris

Preu total per U  .................................................. 1.247,10
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1.3 LCM015c U Subministrament i muntatge de fusteria exterior de fusta de pi, per a finestra
amb frontissa, d'obertura cap a l'interior de 800x1000 mm, fulla de 68x78 mm
de secció i marc de 68x78 mm, motllura clàssica, rivets, tapajunts de fusta
massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini
anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de
transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN
12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat translúcid, compost d'una
primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta contra
fongs i atacs d'insectes xilòfags, i posterior aplicació d'una capa de
terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de
l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla
segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb
nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de
palanca, manilla amb clau en colors estàndard i obertura de microventilació;
amb bastiment de base d'alumini. Elaborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i classificació a la
resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210. Inclús neteja
del bastiment de base ja instal·lat; allotjament i calçat del bastiment en el
bastiment de base; fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols
d'acer galvanitzat, de cap cilíndric; aplicació d'escuma de poliuretà per al
segellat del junt entre el bastiment i el bastiment de base per a aïllament
termoacústic; fixació al bastiment de base, per la seva cara interior, de
tapajunts perimetral de 70x15 mm, recte, de fusta massissa, mitjançant
escuma de poliuretà, prèvia col·locació de cinta autoadhesiva, impermeable a
l'aire i reguladora de la humitat, que actua com a barrera de vapor; segellat
del junt exterior entre bastiment i obra amb silicona neutra, per garantir la
seva estanquitat a l'aire i a l'aigua; sense incloure la col·locació del bastiment
de base bàsic d'alumini. Totalment muntada i provada.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament del bastiment en
el bastiment de base. Calçat del bastiment per a la seva posterior fixació.
Fixació del bastiment al bastiment de base. Segellat del junt entre bastiment i
bastiment de base. Col·locació de la barrera de vapor interna. Fixació del
tapajunts al bastiment de base, per la cara interior. Segellat del junt exterior
entre bastiment i 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
executades segons especificacions de Projecte.

mt22rom100abc 1,00 U 28,460 28,46Bastiment de base d'alumini per a fusteria de
fusta de 800x1000 mm, Segons UNE-EN
14351-1.
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mt22rom010faka 1,00 U 411,090 411,09Finestra de fusta de pi, una fulla oscil·lobatent,
dimensions 800x1000 mm, acabat mitjançant
sistema d'envernissat translúcid, composta de
fulla de 68x78 mm i marc de 68x78 mm,
motllura clàssica, rivets, tapajunts de fusta
massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil
inferior, amb suport d'alumini anoditzat i
revestiment exterior de fusta, doble junt
perimetral d'estanquitat de goma de cautxú
termoplàstica, amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i
màxim de 32 mm; coeficient de transmissió
tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m =
1,43 W/(m²K), amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe E1200, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent
classe 5, segons UNE-EN 12210; ferramenta
perimetral de tancament i seguretat amb nivell
de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627,
obertura mitjançant falleba de palanca, manilla
en colors estàndard i obertura de
microventilació, Segons UNE-EN 14351-1.

mt23xpm015a 6,00 U 0,260 1,56Cargol d'acer galvanitzat de cap cilíndric, de 6
mm de diàmetre i 15 cm de longitud.

mt13blw110a 0,10 U 7,200 0,72Aerosol de 750 cm³ d'escuma de poliuretà, de
22,5 kg/m³ de densitat, 140% d'expansió, 18
N/cm² de resistència a tracció i 20 N/cm² de
resistència a flexió, conductivitat tèrmica 0,04
W/(mK), estable de -40°C a 100°C; per a
aplicar amb pistola; segons UNE-EN 13165.

mt22www020 3,68 m 0,930 3,42Cinta autoadhesiva, impermeable al vapor
d'aigua, de 70 mm d'amplada, composta per
una pel·lícula de polietilè laminat sobre una
banda de feltre, subministrada en rotllos de 25
m de longitud.

mt22www010b 0,10 U 5,290 0,53Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu
monocomponent, neutre, superelàstic, a base
de polímer MS, amb resistència a la
intempèrie i als raigs UV, elongació fins a
ruptura 750%, color gris.

mo017 1,23 h 24,200 29,77Oficial 1ª fuster.
mo058 1,23 h 21,300 26,20Ajudant fuster.
% 2,00 % 501,750 10,04Costos directes complementaris

Preu total per U  .................................................. 511,79
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1.4 LVC020 m² Doble envidriament Protek PS "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR",
conjunt format per vidre exterior laminar incolor 4+4 mm compost per dues
llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina de butiral de polivinil
incolor, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble
segellat perimetral de 10 mm, i vidre interior Protek laminar incolor de 4+4
mm d'espessor compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant
una làmina de butiral de polivinil incolor; 26 mm de gruix total, fixat sobre
fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals,
segellat en fred amb silicona Sikasil WS-305-N "SIKA" compatible amb el
material suport, en la cara exterior, i amb perfil continu de neoprè en la cara
interior. Inclús talls del vidre, col·locació de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons
documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les
dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la
superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a
múltiples de 30 mm.

mt21veu070bcjha 1,01 m² 118,310 119,49Doble envidriament Protek PS "CONTROL
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunt format
per vidre exterior laminar incolor 4+4 mm
compost per dues llunes de vidre de 4 mm,
unides mitjançant una làmina de butiral de
polivinil incolor, cambra d'aire deshidratada
amb perfil separador d'alumini i doble segellat
perimetral de 10 mm, i vidre interior Protek
laminar incolor de 4+4 mm d'espessor
compost per dues llunes de vidre de 4 mm,
unides mitjançant una làmina de butiral de
polivinil incolor; 26 mm de gruix total.

mt21sik010 0,29 U 2,470 0,72Cartutx de 310 ml de silicona sintètica incolora
Elastosil WS-305-N "SIKA" (rendiment
aproximat de 12 m per cartutx).

mt21vva025 1,67 m 0,900 1,50Perfil continu de neoprè per a la col·locació del
vidre.

mt21vva021 1,00 U 1,260 1,26Material auxiliar per la col·locació de vidres.
mo055 0,73 h 25,680 18,75Oficial 1ª vidrier.
mo110 0,73 h 22,830 16,67Ajudant vidrier.
% 2,00 % 158,390 3,17Costos directes complementaris

Preu total per m²  .................................................. 161,56
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1.5 RMB030 m² Formació de capa de vernís a l'aigua, per exteriors, incolor, acabat setinat,
sobre superfície de fusteria de fusta, mitjançant aplicació d'una mà de fons
aquós protector, insecticida, fungicida i termicida, transparent i incolor,
(rendiment: 0,22 l/m²), com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb
vernís a l'aigua a porus tancat, a base de copolímers acrílics en dispersió
aquosa i pigments transparents, (rendiment: 0,063 l/m² cada mà). Preparació
del suport mitjançant escatat de la seva superfície i posterior neteja, abans de
començar l'aplicació de la mà d'emprimació i de cada mà de vernís, encintat i
tractament de juntes.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà de fons.
Aplicació successiva, amb intervals d'assecat, de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits, a dues cares, de fora a fora del
tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, per ambdues cares, incloent els
tapajunts.

mt27prj020b 0,22 l 18,980 4,18Fons aquós protector, insecticida, fungicida i
termicida per a exterior, transparent i incolor,
destinat al tractament preventiu de la fusta,
aplicat per polvorització, pinzellat o immersió.

mt27baj040d 0,13 l 21,800 2,83Vernís a l'aigua per a exterior, a porus tancat,
acabat setinat, a base de copolímers acrílics
en dispersió aquosa i pigments transparents,
incolor, aplicat amb brotxa, corró o pistola.

mo038 0,41 h 23,780 9,75Oficial 1ª pintor.
mo076 0,06 h 21,140 1,27Ajudant pintor.
% 2,00 % 18,030 0,36Costos directes complementaris

Preu total per m²  .................................................. 18,39
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2 SUBSTITUCIÓ FUSTERIA FAÇANA PRINCIPAL

2.2 HED010 U Col·locació i fixació de bastiment de base fusta, mitjançant rebut al parament
de les patilles d'ancoratge amb morter de ciment, industrial, amb additiu
hidròfug, M-5.
Inclou: Replanteig. Obertura de buits per embotir els ancoratges. Anivellació i
aplomat. Apuntalament. Tapat de buits amb morter.
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.

mt08aaa010a 0,01 m³ 1,500 0,02Aigua.
mt09mif010ia 0,04 t 36,250 1,45Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-5 (resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mo020 1,28 h 23,780 30,44Oficial 1ª construcció.
mo113 1,41 h 19,830 27,96Peó ordinari construcció.
% 2,00 % 59,870 1,20Costos directes complementaris

Preu total per U  .................................................. 61,07
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2.3 LCM015d U Subministrament i muntatge de fusteria exterior de fusta de pi, per a porta
amb frontissa, d'obertura cap a l'interior de 1250x2250 mm, fulla de 68x78 mm
de secció i marc de 68x78 mm, motllura clàssica, rivets, tapajunts de fusta
massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini
anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de
transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN
12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat translúcid, compost d'una
primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta contra
fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de
terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de
l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla
segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb
nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de
palanca, manilla amb clau en colors estàndard i obertura de microventilació;
inclòs bastiment de base. Elaborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació a la
resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210. Inclús neteja
del bastiment de base ja instal·lat; allotjament i calçat del bastiment en el
bastiment de base; fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols
d'acer galvanitzat, de cap cilíndric; aplicació d'escuma de poliuretà per al
segellat del junt entre el bastiment i el bastiment de base per a aïllament
termoacústic; fixació al bastiment de base, per la seva cara interior, de
tapajunts perimetral de 70x15 mm, recte, de fusta massissa, mitjançant
escuma de poliuretà, prèvia col·locació de cinta autoadhesiva, impermeable a
l'aire i reguladora de la humitat, que actua com a barrera de vapor; segellat
del junt exterior entre bastiment i obra amb silicona neutra, per garantir la
seva estanquitat a l'aire i a l'aigua; sense incloure la col·locació del bastiment
de base bàsic d'alumini. Totalment muntada i provada.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament del bastiment en
el bastiment de base. Calçat del bastiment per a la seva posterior fixació.
Fixació del bastiment al bastiment de base. Segellat del junt entre bastiment i
bastiment de base. Col·locació de la barrera de vapor interna. Fixació del
tapajunts al bastiment de base, per la cara interior. Segellat del junt exterior
entre bastiment i 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
executades segons especificacions de Projecte.

mt22rom100agl 1,00 U 45,890 45,89Bastiment de base d'alumini per a fusteria de
fusta de 1500x2200 mm, Segons UNE-EN
14351-1.
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mt22rom040faa 1,00 U 1.138,740 1.138,74Porta de fusta de pi, una fulla oscil·lobatent i
una fulla practicable, dimensions 1500x2200
mm, acabat mitjançant sistema d'envernissat
translúcid, composta de fulla de 68x78 mm i
marc de 68x78 mm, motllura clàssica, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i
escopidor en el perfil inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i revestiment exterior de
fusta, doble junt perimetral d'estanquitat de
goma de cautxú termoplàstica, amb capacitat
per rebre un envidriament amb un gruix mínim
de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de
transmissió tèrmica del marc de la secció tipus
Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent
classe 5, segons UNE-EN 12210; ferramenta
perimetral de tancament i seguretat amb nivell
de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627,
obertura mitjançant falleba de palanca, manilla
en colors estàndard i obertura de
microventilació, Segons UNE-EN 14351-1.

mt23xpm015a 12,00 U 0,260 3,12Cargol d'acer galvanitzat de cap cilíndric, de 6
mm de diàmetre i 15 cm de longitud.

mt13blw110a 0,10 U 7,200 0,72Aerosol de 750 cm³ d'escuma de poliuretà, de
22,5 kg/m³ de densitat, 140% d'expansió, 18
N/cm² de resistència a tracció i 20 N/cm² de
resistència a flexió, conductivitat tèrmica 0,04
W/(mK), estable de -40°C a 100°C; per a
aplicar amb pistola; segons UNE-EN 13165.

mt22www020 7,55 m 0,930 7,02Cinta autoadhesiva, impermeable al vapor
d'aigua, de 70 mm d'amplada, composta per
una pel·lícula de polietilè laminat sobre una
banda de feltre, subministrada en rotllos de 25
m de longitud.

mt22www010b 0,10 U 5,290 0,53Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu
monocomponent, neutre, superelàstic, a base
de polímer MS, amb resistència a la
intempèrie i als raigs UV, elongació fins a
ruptura 750%, color gris.

mo017 2,78 h 24,200 67,28Oficial 1ª fuster.
mo058 2,78 h 21,300 59,21Ajudant fuster.
% 2,00 % 1.322,510 26,45Costos directes complementaris

Preu total per U  .................................................. 1.348,96
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2.4 LCM015e U Subministrament i muntatge de fusteria exterior de fusta de pi, per a finestra
amb frontissa, d'obertura cap a l'interior de 600x600 mm, fulla de 68x78 mm
de secció i marc de 68x78 mm, motllura clàssica, rivets, tapajunts de fusta
massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini
anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de
transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN
12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat translúcid, compost d'una
primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta contra
fongs i atacs d'insectes xilòfags, i posterior aplicació d'una capa de
terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de
l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla
segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb
nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de
palanca, manilla en colors estàndard i obertura de microventilació; amb
bastiment de base d'alumini. Elaborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i classificació a la
resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210. Inclús neteja
del bastiment de base ja instal·lat; allotjament i calçat del bastiment en el
bastiment de base; fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols
d'acer galvanitzat, de cap cilíndric; aplicació d'escuma de poliuretà per al
segellat del junt entre el bastiment i el bastiment de base per a aïllament
termoacústic; fixació al bastiment de base, per la seva cara interior, de
tapajunts perimetral de 70x15 mm, recte, de fusta massissa, mitjançant
escuma de poliuretà, prèvia col·locació de cinta autoadhesiva, impermeable a
l'aire i reguladora de la humitat, que actua com a barrera de vapor; segellat
del junt exterior entre bastiment i obra amb silicona neutra, per garantir la
seva estanquitat a l'aire i a l'aigua; sense incloure la col·locació del bastiment
de base bàsic d'alumini. Totalment muntada i provada.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament del bastiment en
el bastiment de base. Calçat del bastiment per a la seva posterior fixació.
Fixació del bastiment al bastiment de base. Segellat del junt entre bastiment i
bastiment de base. Col·locació de la barrera de vapor interna. Fixació del
tapajunts al bastiment de base, per la cara interior. Segellat del junt exterior
entre bastiment i 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
executades segons especificacions de Projecte.

mt22rom100aaa 1,00 U 23,320 23,32Bastiment de base d'alumini per a fusteria de
fusta de 600x600 mm, Segons UNE-EN
14351-1.
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mt22rom010faaa 1,00 U 371,360 371,36Finestra de fusta de pi, una fulla oscil·lobatent,
dimensions 600x600 mm, acabat mitjançant
sistema d'envernissat translúcid, composta de
fulla de 68x78 mm i marc de 68x78 mm,
motllura clàssica, rivets, tapajunts de fusta
massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil
inferior, amb suport d'alumini anoditzat i
revestiment exterior de fusta, doble junt
perimetral d'estanquitat de goma de cautxú
termoplàstica, amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i
màxim de 32 mm; coeficient de transmissió
tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m =
1,43 W/(m²K), amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe E1200, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent
classe 5, segons UNE-EN 12210; ferramenta
perimetral de tancament i seguretat amb nivell
de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627,
obertura mitjançant falleba de palanca, manilla
en colors estàndard i obertura de
microventilació, Segons UNE-EN 14351-1.

mt23xpm015a 6,00 U 0,260 1,56Cargol d'acer galvanitzat de cap cilíndric, de 6
mm de diàmetre i 15 cm de longitud.

mt13blw110a 0,10 U 7,200 0,72Aerosol de 750 cm³ d'escuma de poliuretà, de
22,5 kg/m³ de densitat, 140% d'expansió, 18
N/cm² de resistència a tracció i 20 N/cm² de
resistència a flexió, conductivitat tèrmica 0,04
W/(mK), estable de -40°C a 100°C; per a
aplicar amb pistola; segons UNE-EN 13165.

mt22www020 2,46 m 0,930 2,29Cinta autoadhesiva, impermeable al vapor
d'aigua, de 70 mm d'amplada, composta per
una pel·lícula de polietilè laminat sobre una
banda de feltre, subministrada en rotllos de 25
m de longitud.

mt22www010b 0,10 U 5,290 0,53Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu
monocomponent, neutre, superelàstic, a base
de polímer MS, amb resistència a la
intempèrie i als raigs UV, elongació fins a
ruptura 750%, color gris.

mo017 1,23 h 24,200 29,77Oficial 1ª fuster.
mo058 1,23 h 21,300 26,20Ajudant fuster.
% 2,00 % 455,750 9,12Costos directes complementaris

Preu total per U  .................................................. 464,87

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

ANNEX PRESSUPOST Pàgina 13



2.5 LSA010 U Subministrament i muntatge de persiana de cadeneta de 1250x2100 mm,
formada per lamel·les de fusta de pi, acabat envernissat, unides mitjançant
ganxos de filferro d'acer galvanitzat i capçal de fusta de pi, acabat
envernissat. Inclús p/p d'accessoris. Totalment muntada i provada.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana sobre el parament.
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.

mt22cer010b 2,63 m² 19,900 52,34Persiana de cadeneta formada per lamel·les
de fusta de pi, acabat envernissat, unides
mitjançant ganxos de filferro d'acer galvanitzat,
amb corda de niló i tirador.

mt22cer110b 12,50 m 3,750 46,88Capçal de fusta de pi per a persiana de
cadeneta, acabat envernissat, amb accessoris
i elements de fixació.

mo011 0,15 h 24,570 3,69Oficial 1ª muntador.
mo080 0,15 h 21,140 3,17Ajudant muntador.
% 2,00 % 106,080 2,12Costos directes complementaris

Preu total per U  .................................................. 108,20

2.6 LVC020b m² Doble envidriament Protek PS "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR",
conjunt format per vidre exterior laminar incolor 4+4 mm compost per dues
llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina de butiral de polivinil
incolor, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble
segellat perimetral de 10 mm, i vidre interior Protek laminar incolor de 4+4
mm d'espessor compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant
una làmina de butiral de polivinil incolor; 26 mm de gruix total, fixat sobre
fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals,
segellat en fred amb silicona Sikasil WS-305-N "SIKA" compatible amb el
material suport, en la cara exterior, i amb perfil continu de neoprè en la cara
interior. Inclús talls del vidre, col·locació de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons
documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les
dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la
superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a
múltiples de 30 mm.

mt21veu070bcjha 1,01 m² 118,310 119,49Doble envidriament Protek PS "CONTROL
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunt format
per vidre exterior laminar incolor 4+4 mm
compost per dues llunes de vidre de 4 mm,
unides mitjançant una làmina de butiral de
polivinil incolor, cambra d'aire deshidratada
amb perfil separador d'alumini i doble segellat
perimetral de 10 mm, i vidre interior Protek
laminar incolor de 4+4 mm d'espessor
compost per dues llunes de vidre de 4 mm,
unides mitjançant una làmina de butiral de
polivinil incolor; 26 mm de gruix total.

mt21sik010 0,29 U 2,470 0,72Cartutx de 310 ml de silicona sintètica incolora
Elastosil WS-305-N "SIKA" (rendiment
aproximat de 12 m per cartutx).

mt21vva025 1,67 m 0,900 1,50Perfil continu de neoprè per a la col·locació del
vidre.

mt21vva021 1,00 U 1,260 1,26Material auxiliar per la col·locació de vidres.
mo055 0,73 h 25,680 18,75Oficial 1ª vidrier.
mo110 0,73 h 22,830 16,67Ajudant vidrier.
% 2,00 % 158,390 3,17Costos directes complementaris
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Preu total per m²  .................................................. 161,56

2.7 RMB030b m² Formació de capa de vernís a l'aigua, per exteriors, incolor, acabat setinat,
sobre superfície de fusteria de fusta, mitjançant aplicació d'una mà de fons
aquós protector, insecticida, fungicida i termicida, transparent i incolor,
(rendiment: 0,22 l/m²), com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb
vernís a l'aigua a porus tancat, a base de copolímers acrílics en dispersió
aquosa i pigments transparents, (rendiment: 0,063 l/m² cada mà). Preparació
del suport mitjançant escatat de la seva superfície i posterior neteja, abans de
començar l'aplicació de la mà d'emprimació i de cada mà de vernís, encintat i
tractament de juntes.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà de fons.
Aplicació successiva, amb intervals d'assecat, de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits, a dues cares, de fora a fora del
tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, per ambdues cares, incloent els
tapajunts.

mt27prj020b 0,22 l 18,980 4,18Fons aquós protector, insecticida, fungicida i
termicida per a exterior, transparent i incolor,
destinat al tractament preventiu de la fusta,
aplicat per polvorització, pinzellat o immersió.

mt27baj040d 0,13 l 21,800 2,83Vernís a l'aigua per a exterior, a porus tancat,
acabat setinat, a base de copolímers acrílics
en dispersió aquosa i pigments transparents,
incolor, aplicat amb brotxa, corró o pistola.

mo038 0,41 h 23,780 9,75Oficial 1ª pintor.
mo076 0,06 h 21,140 1,27Ajudant pintor.
% 2,00 % 18,030 0,36Costos directes complementaris

Preu total per m²  .................................................. 18,39

2.8 HRN060 m Formació d'escopidor de pedra natural, igual als existents en la resta
d'obertures, de 330 a 350 mm d'amplada i 20 mm de gruix, amb goteró, cara i
cantell recte polit i grava adherida a la superfície en la seva cara inferior i
encastat en els brancals, cobrint els ampits d'una finestra, els sortints dels
paràmetres, les cornises de façana, etc., rebut amb morter de ciment,
industrial, amb additiu hidròfug, M-10, creant un pendent suficient per a
evacuar l'aigua i rejuntat entre peces i de les unions amb els murs amb
morter de juntes especial per a pedra natural. Inclús p/p de replanteig, talls i
neteja final.
Inclou: Replanteig de les peces en el forat o acabament. Preparació i
regularització del suport. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació.
Rejuntat i neteja de l'escopidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud del ample del buit, amidada segons
documentació gràfica de Projecte, incrementada en 5 cm a cada costat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, incloent els encastaments en els brancals.

mt20vmn010yG 1,05 m 50,000 52,50Escopidor de calcària Capri, en peces de fins a
1100 mm de longitud, de 330 a 350 mm
d'amplada i 20 mm de gruix, amb goteró, cara i
cantell recte polit i grava adherida a la
superfície en la seva cara inferior, segons
UNE-EN 771-6.

mt08aaa010a 0,01 m³ 1,500 0,02Aigua.
mt09mif010ka 0,02 t 38,050 0,76Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-10 (resistència a compressió 10
N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.
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mt09mcr220 0,03 kg 1,800 0,05Morter de rejuntat per a revestiments, interiors
o exteriors, de pedra natural, polida o per a
polir, compost de ciment, àrids a força de pols
de marbre, pigments resistents als àlcalis i
additius especials.

mo020 0,28 h 23,780 6,66Oficial 1ª construcció.
mo113 0,34 h 19,830 6,74Peó ordinari construcció.
% 2,00 % 66,730 1,33Costos directes complementaris

Preu total per m  .................................................. 68,06
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3 TRACTAMENT PREVENTIU D'ELEMENTS ESTRUCTURALS…

3.1 TF001 m Realització de tractament preventiu sobre els elements estructurals de fusta
de l'edifici pel control de la propagació de tèrmits consistent en la realització
d'entre 3 i 5 taladres per cada m.l. d'elements de fusta a tractar en els quals es
fixarà una vàlvula antirretorn per les quals s'introduirà el producte líquid
adequat pel control d'aquest tipus d'espècie.

Sense descomposició 10,800

Preu total arrodonit per m  ...........................................… 10,80
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4 INTERVENCIONS FAÇANA

4.1 DRF030 m² Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre
parament vertical exterior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense
deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al
seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

mo113 0,73 h 19,830 14,48Peó ordinari construcció.
% 2,00 % 14,480 0,29Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m²  ..........................................… 14,77

4.2 an04_01 m2 Neteja de la pedra en de maçoneria mitjançant raspallat manual, realitzada
amb respall de pues metàl·liques, per eliminació de fongs i eflorescencies
existents, en treballs de consolidació de murs de maçoneria.

Sense descomposició 15,000

Preu total arrodonit per m2  .........................................… 15,00

4.3 0XP010 U Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores, motor dièsel, de 15 m
d'altura màxima de treball.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de
seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler diari, segons
condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el manteniment i l'assegurança
de responsabilitat civil.

mq07ple010ff 1,06 U 120,600 127,84Lloguer diari de plataforma elevadora de
tisores, motor dièsel, de 15 m d'altura màxima
de treball, inclús manteniment i assegurança
de responsabilitat civil.

% 2,00 % 127,840 2,56Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per U  ............................................… 130,40

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

ANNEX PRESSUPOST Pàgina 18



4.4 RNE010 m² Formació de capa d'esmalt sintètic, color a escollir, acabat brillant, sobre
superfície de ferro o acer, mitjançant aplicació de dues mans d'emprimació
anticorrosiva, com fixador de superfície i protector antioxidant, amb un
espessor mínim de pel·lícula seca de 55 microns per ma (rendiment: 0,139
l/m²) i dues mans d'acabat amb esmalt sintètic a base de resines alquídiques,
amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 40 microns per ma (rendiment:
0,091 l/m²). Neteja i preparació de la superfície a pintar, mitjançant mètodes
manuals fins a deixar-la exempta de greixos, abans de començar l'aplicació
de la 1ª mà d'emprimació.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans
d'emprimació. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits, considerant la superfície que
tanquen, definida per les seves dimensions màximes, per una sola cara.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, per una sola cara, considerant la
superfície que tanquen, definida per les seves dimensions màximes.

mt27pfi010 0,28 l 4,800 1,34Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc.

mt27ess120p 0,18 l 19,420 3,50Esmalt sintètic brillant per a exterior a base de
resines alcídiques i pigments, exempt de plom,
color a escollir, aplicat amb brotxa, corró o
pistola.

mo038 0,40 h 23,780 9,51Oficial 1ª pintor.
mo076 0,40 h 21,140 8,46Ajudant pintor.
% 2,00 % 22,810 0,46Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m²  ..........................................… 23,27

4.5 DLC010 U Desmuntatge de fusteria envidrada de fusta formada per una fulla batent
superior i fulla fixa inferior situada en planta baixa, de menys de 3 m² de
superfície, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius
als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra 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.

mo113 1,57 h 19,830 31,13Peó ordinari construcció.
% 2,00 % 31,130 0,62Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per U  ............................................… 31,75
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4.6 LCM015f U Subministrament i muntatge de fusteria exterior de fusta de pi, per a porta
amb frontissa, d'obertura cap a l'interior de 1000x2200 mm, fulla de 68x78 mm
de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets, tapajunts de fusta
massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini
anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de
transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN
12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat translúcid, compost d'una
primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta contra
fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de
terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de
l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclòs aplicació de massilla
segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb
nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant pany i clau
de seguretat, manilla interior i exterior cromada i obertura de microventilació.
Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5,
segons UNE-EN 12210. Inclòs neteja del bastiment de base ja instal·lat;
allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base; fixació del
bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, de cap
cilíndric; aplicació d'escuma de poliuretà per al segellat del junt entre el
bastiment i el bastiment de base per a aïllament termoacústic; fixació al
bastiment de base, per la seva cara interior, de tapajunts perimetral de 70x15
mm, recte, de fusta massissa, mitjançant escuma de poliuretà, prèvia
col·locació de cinta autoadhesiva, impermeable a l'aire i reguladora de la
humitat, que actua com a barrera de vapor; segellat del junt exterior entre
bastiment i obra amb silicona neutra, per garantir la seva estanquitat a l'aire i
a l'aigua; sense incloure la col·locació del bastiment de base bàsic d'alumini.
Totalment muntada i provada.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament del bastiment en
el bastiment de base. Calçat del bastiment per a la seva posterior fixació.
Fixació del bastiment al bastiment de base. Segellat del junt entre bastiment i
bastiment de base. Col·locació de la barrera de vapor interna. Fixació del
tapajunts al bastiment de base, per la cara interior. Segellat del junt exterior
entre bastiment i 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
executades segons especificacions de Projecte.

mt22rom100acl 1,00 U 41,830 41,83Bastiment de base d'alumini per a fusteria de
fusta de 1000x2200 mm, Segons UNE-EN
14351-1.
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mt22rom030fgk 1,00 U 757,290 757,29Porta de fusta de pi, una fulla oscil·lobatent,
dimensions 1000x2200 mm, acabat mitjançant
sistema d'envernissat translúcid, composta de
fulla de 68x78 mm i marc de 68x78 mm,
motllura recta, rivets, tapajunts de fusta
massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil
inferior, amb suport d'alumini anoditzat i
revestiment exterior de fusta, doble junt
perimetral d'estanquitat de goma de cautxú
termoplàstica, amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i
màxim de 32 mm; coeficient de transmissió
tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m =
1,43 W/(m²K), amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent
classe 5, segons UNE-EN 12210; ferramenta
perimetral de tancament i seguretat amb nivell
de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627,
obertura mitjançant falleba de palanca, manilla
en colors estàndard i obertura de
microventilació, Segons UNE-EN 14351-1.

mt23xpm015a 12,00 U 0,260 3,12Cargol d'acer galvanitzat de cap cilíndric, de 6
mm de diàmetre i 15 cm de longitud.

mt13blw110a 0,10 U 7,200 0,72Aerosol de 750 cm³ d'escuma de poliuretà, de
22,5 kg/m³ de densitat, 140% d'expansió, 18
N/cm² de resistència a tracció i 20 N/cm² de
resistència a flexió, conductivitat tèrmica 0,04
W/(mK), estable de -40°C a 100°C; per a
aplicar amb pistola; segons UNE-EN 13165.

mt22www020 6,50 m 0,930 6,05Cinta autoadhesiva, impermeable al vapor
d'aigua, de 70 mm d'amplada, composta per
una pel·lícula de polietilè laminat sobre una
banda de feltre, subministrada en rotllos de 25
m de longitud.

mt22www010b 0,10 U 5,290 0,53Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu
monocomponent, neutre, superelàstic, a base
de polímer MS, amb resistència a la
intempèrie i als raigs UV, elongació fins a
ruptura 750%, color gris.

mo017 2,04 h 24,200 49,37Oficial 1ª fuster.
mo058 2,04 h 21,300 43,45Ajudant fuster.
% 2,00 % 902,360 18,05Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per U  ............................................… 920,41
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4.7 LVC020 m² Doble envidriament Protek PS "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR",
conjunt format per vidre exterior laminar incolor 4+4 mm compost per dues
llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina de butiral de polivinil
incolor, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble
segellat perimetral de 10 mm, i vidre interior Protek laminar incolor de 4+4
mm d'espessor compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant
una làmina de butiral de polivinil incolor; 26 mm de gruix total, fixat sobre
fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals,
segellat en fred amb silicona Sikasil WS-305-N "SIKA" compatible amb el
material suport, en la cara exterior, i amb perfil continu de neoprè en la cara
interior. Inclús talls del vidre, col·locació de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons
documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les
dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la
superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a
múltiples de 30 mm.

mt21veu070bcjha 1,01 m² 118,310 119,49Doble envidriament Protek PS "CONTROL
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunt format
per vidre exterior laminar incolor 4+4 mm
compost per dues llunes de vidre de 4 mm,
unides mitjançant una làmina de butiral de
polivinil incolor, cambra d'aire deshidratada
amb perfil separador d'alumini i doble segellat
perimetral de 10 mm, i vidre interior Protek
laminar incolor de 4+4 mm d'espessor
compost per dues llunes de vidre de 4 mm,
unides mitjançant una làmina de butiral de
polivinil incolor; 26 mm de gruix total.

mt21sik010 0,29 U 2,470 0,72Cartutx de 310 ml de silicona sintètica incolora
Elastosil WS-305-N "SIKA" (rendiment
aproximat de 12 m per cartutx).

mt21vva025 1,67 m 0,900 1,50Perfil continu de neoprè per a la col·locació del
vidre.

mt21vva021 1,00 U 1,260 1,26Material auxiliar per la col·locació de vidres.
mo055 0,73 h 25,680 18,75Oficial 1ª vidrier.
mo110 0,73 h 22,830 16,67Ajudant vidrier.
% 2,00 % 158,390 3,17Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m²  ..........................................… 161,56
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4.8 RMB030 m² Formació de capa de vernís a l'aigua, per exteriors, incolor, acabat setinat,
sobre superfície de fusteria de fusta, mitjançant aplicació d'una mà de fons
aquós protector, insecticida, fungicida i termicida, transparent i incolor,
(rendiment: 0,22 l/m²), com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb
vernís a l'aigua a porus tancat, a base de copolímers acrílics en dispersió
aquosa i pigments transparents, (rendiment: 0,063 l/m² cada mà). Preparació
del suport mitjançant escatat de la seva superfície i posterior neteja, abans de
començar l'aplicació de la mà d'emprimació i de cada mà de vernís, encintat i
tractament de juntes.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà de fons.
Aplicació successiva, amb intervals d'assecat, de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits, a dues cares, de fora a fora del
tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, per ambdues cares, incloent els
tapajunts.

mt27prj020b 0,22 l 18,980 4,18Fons aquós protector, insecticida, fungicida i
termicida per a exterior, transparent i incolor,
destinat al tractament preventiu de la fusta,
aplicat per polvorització, pinzellat o immersió.

mt27baj040d 0,13 l 21,800 2,83Vernís a l'aigua per a exterior, a porus tancat,
acabat setinat, a base de copolímers acrílics
en dispersió aquosa i pigments transparents,
incolor, aplicat amb brotxa, corró o pistola.

mo038 0,41 h 23,780 9,75Oficial 1ª pintor.
mo076 0,06 h 21,140 1,27Ajudant pintor.
% 2,00 % 18,030 0,36Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m²  ..........................................… 18,39
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5 PATI

5.1 UVP010 U Porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, d'una fulla batent, dimensions
250x150 cm, formada per: bastidor compost de barana superior i inferior de
tub rectangular de perfil buit d'acer laminat en fred de 40x25x1,5 mm i
muntants de tub rectangular de perfil buit d'acer laminat en fred de 40x25x1,5
mm amb una separació de 100 cm entre si; pany per reblert dels buits del
bastidor compost de barrots verticals de llistó quadrat de perfil massís d'acer
laminat en calent de 12x12 mm amb una separació de 10 cm i passamans de
tub rectangular de perfil buit d'acer laminat en fred de 40x25x1,5 mm.
Obertura manual. Inclús p/p de frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels
bastidors, armadura portant de la cancel·la i rebuts a obra, elements
d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació
antioxidant i accessoris. Totalment muntada i provada per l'empresa
instal·ladora.
Inclou: Replanteig. Col·locació i muntatge del pal de fixació. Instal·lació de la
porta reixa. Abocat del formigó. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge
del sistema d'accionament. Repàs i greixatge de mecanismes.
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.

mt10hmf010Nm 0,05 m³ 65,660 3,28Formigó HM-25/B/20/I, fabricat en central.
mt08aaa010a 0,01 m³ 1,500 0,02Aigua.
mt09mif010ca 0,06 t 32,250 1,94Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs,
segons UNE-EN 998-2.

mt26vpc010a 3,00 m² 358,510 1.075,53Porta reixa metàl·lica en tanca exterior, per
accés de vehicles, una fulla abatible, fusteria
metàl·lica amb frontisses o ancoratges
metàl·lics laterals dels bastidors, armadura
portant de la porta de post, elements
d'ancoratge, ferraments de seguretat i
tancament, acabat amb emprimació
antioxidant i accessoris. Segons UNE-EN
13241-1.

mo041 2,08 h 23,780 49,46Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 2,27 h 21,140 47,99Ajudant construcció d'obra civil.
mo018 0,68 h 24,150 16,42Oficial 1ª serraller.
mo059 0,68 h 21,220 14,43Ajudant serraller.
% 2,00 % 1.209,070 24,18Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per U  ............................................… 1.233,25
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5.2 UVP010b U Porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, de fulla corredissa, dimensions
650x150 cm, formada per: bastidor compost de barana superior i inferior de
tub rectangular de perfil buit d'acer laminat en fred de 40x25x1,5 mm i
muntants de tub rectangular de perfil buit d'acer laminat en fred de 40x25x1,5
mm amb una separació de 100 cm entre si; pany per reblert dels buits del
bastidor compost de barrots verticals de llistó quadrat de perfil massís d'acer
laminat en calent de 12x12 mm amb una separació de 10 cm i passamans de
tub rectangular de perfil buit d'acer laminat en fred de 40x25x1,5 mm.
Obertura manual. Inclús p/p de pòrtic lateral de sustentació i topall de
tancament, guia inferior amb UPN 100 i quadrat massís de 25x25 mm
asseguts amb formigó HM-25/B/20/I i rebuts a obra; rodes per lliscament, amb
coixinet de greixatge permanent, elements d'ancoratge, ferramentes de
seguretat i tancament, acabat amb emprimació antioxidant i accessoris.
Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels perfils guia. Instal·lació de la
porta reixa. Abocat del formigó. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge
del sistema d'accionament. Repàs i greixatge de mecanismes i guies.
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.

Sense descomposició 3.192,890

Preu total arrodonit per U  ............................................… 3.192,89

5.3 UVP010c U Porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, d'una fulla batent, dimensions
120x150 cm, formada per: bastidor compost de barana superior i inferior de
tub rectangular de perfil buit d'acer laminat en fred de 40x25x1,5 mm i
muntants de tub rectangular de perfil buit d'acer laminat en fred de 40x25x1,5
mm amb una separació de 100 cm entre si; pany per reblert dels buits del
bastidor compost de barrots verticals de llistó quadrat de perfil massís d'acer
laminat en calent de 12x12 mm amb una separació de 10 cm i passamans de
tub rectangular de perfil buit d'acer laminat en fred de 40x25x1,5 mm..
Obertura manual. Inclús p/p de frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels
bastidors asseguts amb formigó HM-25/B/20/I, armadura portant de la
cancel·la i rebuts a obra, elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i
tancament, acabat amb emprimació antioxidant i accessoris. Totalment
muntada i provada per l'empresa instal·ladora.
Inclou: Instal·lació de la porta reixa. Muntatge del sistema d'obertura.
Muntatge del sistema d'accionament. Repàs i greixatge de mecanismes.
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.

mt08aaa010a 0,01 m³ 1,500 0,02Aigua.
mt09mif010ca 0,03 t 32,250 0,97Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs,
segons UNE-EN 998-2.

mt26vpc020a 1,80 m² 409,730 737,51Porta reixa metàl·lica en tanca exterior, per
accés de vianants, en fulla abatible, fusteria
metàl·lica. Segons UNE-EN 13241-1.

mo041 1,25 h 23,780 29,73Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 1,36 h 21,140 28,75Ajudant construcció d'obra civil.
mo018 0,41 h 24,150 9,90Oficial 1ª serraller.
mo059 0,41 h 21,220 8,70Ajudant serraller.
% 2,00 % 815,580 16,31Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per U  ............................................… 831,89
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5.4 FDD130 m Passamans recte metàl·lic, format per tub buit d'acer galvanitzat, de 50 mm de
diàmetre, amb suports metàl·lics fixats al parament mitjançant ancoratge
mecànic amb tacs de niló i cargols d'acer. Inclús p/p de replanteig dels
suports, fixació dels suports al parament i fixació del passamans als suports.
Elaborat en taller i muntat a obra. Totalment acabat i llest per pintar.
Inclou: Replanteig dels suports. Fixació dels suports al parament. Fixació del
passamans als suports.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt26aaa033a 2,00 U 0,290 0,58Ancoratge mecànic amb tac de niló i cargol
d'acer galvanitzat, de cap aixamfranat.

mt26dpa020d 1,00 m 20,290 20,29Passamans recte metàl·lic, format per tub buit
d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre, amb
suports metàl·lics per a la seva fixació al
parament.

mo018 0,25 h 24,150 6,04Oficial 1ª serraller.
mo059 0,25 h 21,220 5,31Ajudant serraller.
% 2,00 % 32,220 0,64Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m  ...........................................… 32,86

5.5 HYA010 m² Repercussió d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a
la correcta execució dels treballs de serralleria , amb un grau de complexitat
baix, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar
tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits, fixació de
suports, rebaixos, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge,
encaixonat i tapat de forats i buits.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de pati, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt09pye010b 0,02 m³ 78,890 1,58Pasta de guix de construcció B1, segons
UNE-EN 13279-1.

mt08aaa010a 0,01 m³ 1,500 0,02Aigua.
mt09mif010ia 0,02 t 36,250 0,73Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-5 (resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mq05per010 0,02 h 25,000 0,50Perforadora amb corona diamantada i suport,
per via humida.

mo020 0,03 h 23,780 0,71Oficial 1ª construcció.
mo113 0,07 h 19,830 1,39Peó ordinari construcció.
% 4,00 % 4,930 0,20Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m²  ..........................................… 5,13

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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Quadre de preus nº 1

1 FUSTERIES FAÇANES N - S
1.1 U Subministrament i muntatge de fusteria exterior de

fusta de pi, per a finestra amb frontissa, d'obertura cap a
l'interior de 1000x1600 mm, fulla de 90x78 mm de
secció i marc de 90x78 mm, motllura recta, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor
en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i
revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 43 mm i màxim de
54 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la
secció tipus Uh,m = 1,18 W/(m²K), amb classificació a
la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A,
segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a
la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210;
acabat mitjançant sistema d'envernissat translúcid,
compost d'una primera mà d'impregnació per a la
protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs
d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de
terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta
resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la
intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per
a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat
amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627,
obertura mitjançant falleba de palanca, manilla amb clau
en colors estàndard i obertura de microventilació.
Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat
a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208
i classificació a la resistència a la força del vent classe
5, segons UNE-EN 12210. Inclús neteja del bastiment
de base ja instal·lat; allotjament i calçat del bastiment en
el bastiment de base; fixació del bastiment al bastiment
de base amb cargols d'acer galvanitzat, de cap cilíndric;
aplicació d'escuma de poliuretà per al segellat del junt
entre el bastiment i el bastiment de base per a aïllament
termoacústic; fixació al bastiment de base, per la seva
cara interior, de tapajunts perimetral de 70x15 mm,
recte, de fusta massissa, mitjançant escuma de
poliuretà, prèvia col·locació de cinta autoadhesiva,
impermeable a l'aire i reguladora de la humitat, que
actua com a barrera de vapor; segellat del junt exterior
entre bastiment i obra amb silicona neutra, per garantir
la seva estanquitat a l'aire i a l'aigua; sense incloure la
col·locació del bastiment de base. Totalment muntada i
provada.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat.
Allotjament del bastiment en el bastiment de base.
Calçat del bastiment per a la seva posterior fixació.
Fixació del bastiment al bastiment de base. Segellat del
junt entre bastiment i bastiment de base. Col·locació de
la barrera de vapor interna. Fixació del tapajunts al
bastiment de base, per la cara interior. Segellat del junt
exterior entre bastiment i 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 executades segons especificacions
de Projecte. 848,92 VUIT-CENTS QUARANTA-VUIT

EUROS AMB NORANTA-DOS
CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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1.2 U Subministrament i muntatge de fusteria exterior de
fusta de pi, per a porta amb frontissa, d'obertura cap a
l'interior de 1150x2000 mm, fulla de 68x78 mm de
secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor
en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i
revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de
32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la
secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a
la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A,
segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a
la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210;
acabat mitjançant sistema d'envernissat translúcid,
compost d'una primera mà d'impregnació per a la
protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs
d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de
terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta
resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la
intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per
a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat
amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627,
obertura mitjançant falleba de palanca, manilla amb clau
en colors estàndard i obertura de microventilació; amb
bastiment de base d'alumini. Elaborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació a la
resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN
12210. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat;
allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de
base; fixació del bastiment al bastiment de base amb
cargols d'acer galvanitzat, de cap cilíndric; aplicació
d'escuma de poliuretà per al segellat del junt entre el
bastiment i el bastiment de base per a aïllament
termoacústic; fixació al bastiment de base, per la seva
cara interior, de tapajunts perimetral de 70x15 mm,
recte, de fusta massissa, mitjançant escuma de
poliuretà, prèvia col·locació de cinta autoadhesiva,
impermeable a l'aire i reguladora de la humitat, que
actua com a barrera de vapor; segellat del junt exterior
entre bastiment i obra amb silicona neutra, per garantir
la seva estanquitat a l'aire i a l'aigua; sense incloure la
col·locació del bastiment de base bàsic d'alumini.
Totalment muntada i provada.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat.
Allotjament del bastiment en el bastiment de base.
Calçat del bastiment per a la seva posterior fixació.
Fixació del bastiment al bastiment de base. Segellat del
junt entre bastiment i bastiment de base. Col·locació de
la barrera de vapor interna. Fixació del tapajunts al
bastiment de base, per la cara interior. Segellat del junt
exterior entre bastiment i 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 executades segons especificacions
de Projecte. 1.247,10 MIL DOS-CENTS QUARANTA-SET

EUROS AMB DEU CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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1.3 U Subministrament i muntatge de fusteria exterior de
fusta de pi, per a finestra amb frontissa, d'obertura cap a
l'interior de 800x1000 mm, fulla de 68x78 mm de secció
i marc de 68x78 mm, motllura clàssica, rivets, tapajunts
de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil
inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment
exterior de fusta; amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de
32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la
secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a
la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe
E1200, segons UNE-EN 12208 i classificació a la
resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN
12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat
translúcid, compost d'una primera mà d'impregnació per
a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs
d'insectes xilòfags, i posterior aplicació d'una capa de
terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta
resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la
intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per
a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat
amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627,
obertura mitjançant falleba de palanca, manilla amb clau
en colors estàndard i obertura de microventilació; amb
bastiment de base d'alumini. Elaborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe E1200, segons UNE-EN 12208 i classificació a la
resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN
12210. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat;
allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de
base; fixació del bastiment al bastiment de base amb
cargols d'acer galvanitzat, de cap cilíndric; aplicació
d'escuma de poliuretà per al segellat del junt entre el
bastiment i el bastiment de base per a aïllament
termoacústic; fixació al bastiment de base, per la seva
cara interior, de tapajunts perimetral de 70x15 mm,
recte, de fusta massissa, mitjançant escuma de
poliuretà, prèvia col·locació de cinta autoadhesiva,
impermeable a l'aire i reguladora de la humitat, que
actua com a barrera de vapor; segellat del junt exterior
entre bastiment i obra amb silicona neutra, per garantir
la seva estanquitat a l'aire i a l'aigua; sense incloure la
col·locació del bastiment de base bàsic d'alumini.
Totalment muntada i provada.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat.
Allotjament del bastiment en el bastiment de base.
Calçat del bastiment per a la seva posterior fixació.
Fixació del bastiment al bastiment de base. Segellat del
junt entre bastiment i bastiment de base. Col·locació de
la barrera de vapor interna. Fixació del tapajunts al
bastiment de base, per la cara interior. Segellat del junt
exterior entre bastiment i 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 executades segons especificacions
de Projecte. 511,79 CINC-CENTS ONZE EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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1.4 m² Doble envidriament Protek PS "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", conjunt format per vidre exterior
laminar incolor 4+4 mm compost per dues llunes de
vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina de butiral
de polivinil incolor, cambra d'aire deshidratada amb
perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral de
10 mm, i vidre interior Protek laminar incolor de 4+4 mm
d'espessor compost per dues llunes de vidre de 4 mm,
unides mitjançant una làmina de butiral de polivinil
incolor; 26 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb
sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i
laterals, segellat en fred amb silicona Sikasil WS-305-N
"SIKA" compatible amb el material suport, en la cara
exterior, i amb perfil continu de neoprè en la cara
interior. Inclús talls del vidre, col·locació de rivets i
senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la
fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les
fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a
envidrar, segons documentació gràfica de Projecte,
incloent en cada fulla vidriera les dimensions del
bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte,
sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície
resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves
arestes a múltiples de 30 mm. 161,56 CENT  SEIXANTA-U EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

1.5 m² Formació de capa de vernís a l'aigua, per exteriors,
incolor, acabat setinat, sobre superfície de fusteria de
fusta, mitjançant aplicació d'una mà de fons aquós
protector, insecticida, fungicida i termicida, transparent i
incolor, (rendiment: 0,22 l/m²), com fixador de superfície
i dues mans d'acabat amb vernís a l'aigua a porus
tancat, a base de copolímers acrílics en dispersió
aquosa i pigments transparents, (rendiment: 0,063 l/m²
cada mà). Preparació del suport mitjançant escatat de la
seva superfície i posterior neteja, abans de començar
l'aplicació de la mà d'emprimació i de cada mà de
vernís, encintat i tractament de juntes.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport.
Aplicació de la mà de fons. Aplicació successiva, amb
intervals d'assecat, de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense
descomptar buits, a dues cares, de fora a fora del
tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte,
per ambdues cares, incloent els tapajunts. 18,39 DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU

CÈNTIMS

2 SUBSTITUCIÓ FUSTERIA FAÇANA
PRINCIPAL

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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2.1 m² Aixecat de fusteria envidrada de fusta de qualsevol
tipus situada en façana, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius als quals està
subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del
material aixecat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual del material aixecat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'aixecat
de les fulles, dels marcs, dels tapajunts i de les
ferramentes. 5,87 CINC EUROS AMB VUITANTA-SET

CÈNTIMS

2.2 U Col·locació i fixació de bastiment de base fusta,
mitjançant rebut al parament de les patilles d'ancoratge
amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug,
M-5.
Inclou: Replanteig. Obertura de buits per embotir els
ancoratges. Anivellació i aplomat. Apuntalament. Tapat
de buits amb morter.
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. 61,07 SEIXANTA-U EUROS AMB SET

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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2.3 U Subministrament i muntatge de fusteria exterior de
fusta de pi, per a porta amb frontissa, d'obertura cap a
l'interior de 1250x2250 mm, fulla de 68x78 mm de
secció i marc de 68x78 mm, motllura clàssica, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor
en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i
revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de
32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la
secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a
la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A,
segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a
la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210;
acabat mitjançant sistema d'envernissat translúcid,
compost d'una primera mà d'impregnació per a la
protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs
d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de
terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta
resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la
intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per
a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat
amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627,
obertura mitjançant falleba de palanca, manilla amb clau
en colors estàndard i obertura de microventilació; inclòs
bastiment de base. Elaborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació a la
resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN
12210. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat;
allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de
base; fixació del bastiment al bastiment de base amb
cargols d'acer galvanitzat, de cap cilíndric; aplicació
d'escuma de poliuretà per al segellat del junt entre el
bastiment i el bastiment de base per a aïllament
termoacústic; fixació al bastiment de base, per la seva
cara interior, de tapajunts perimetral de 70x15 mm,
recte, de fusta massissa, mitjançant escuma de
poliuretà, prèvia col·locació de cinta autoadhesiva,
impermeable a l'aire i reguladora de la humitat, que
actua com a barrera de vapor; segellat del junt exterior
entre bastiment i obra amb silicona neutra, per garantir
la seva estanquitat a l'aire i a l'aigua; sense incloure la
col·locació del bastiment de base bàsic d'alumini.
Totalment muntada i provada.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat.
Allotjament del bastiment en el bastiment de base.
Calçat del bastiment per a la seva posterior fixació.
Fixació del bastiment al bastiment de base. Segellat del
junt entre bastiment i bastiment de base. Col·locació de
la barrera de vapor interna. Fixació del tapajunts al
bastiment de base, per la cara interior. Segellat del junt
exterior entre bastiment i 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 executades segons especificacions
de Projecte. 1.348,96 MIL TRES-CENTS QUARANTA-VUIT

EUROS AMB NORANTA-SIS
CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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2.4 U Subministrament i muntatge de fusteria exterior de
fusta de pi, per a finestra amb frontissa, d'obertura cap a
l'interior de 600x600 mm, fulla de 68x78 mm de secció i
marc de 68x78 mm, motllura clàssica, rivets, tapajunts
de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil
inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment
exterior de fusta; amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de
32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la
secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a
la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe
E1200, segons UNE-EN 12208 i classificació a la
resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN
12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat
translúcid, compost d'una primera mà d'impregnació per
a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs
d'insectes xilòfags, i posterior aplicació d'una capa de
terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta
resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la
intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per
a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat
amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627,
obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en colors
estàndard i obertura de microventilació; amb bastiment
de base d'alumini. Elaborada en taller, amb classificació
a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe
E1200, segons UNE-EN 12208 i classificació a la
resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN
12210. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat;
allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de
base; fixació del bastiment al bastiment de base amb
cargols d'acer galvanitzat, de cap cilíndric; aplicació
d'escuma de poliuretà per al segellat del junt entre el
bastiment i el bastiment de base per a aïllament
termoacústic; fixació al bastiment de base, per la seva
cara interior, de tapajunts perimetral de 70x15 mm,
recte, de fusta massissa, mitjançant escuma de
poliuretà, prèvia col·locació de cinta autoadhesiva,
impermeable a l'aire i reguladora de la humitat, que
actua com a barrera de vapor; segellat del junt exterior
entre bastiment i obra amb silicona neutra, per garantir
la seva estanquitat a l'aire i a l'aigua; sense incloure la
col·locació del bastiment de base bàsic d'alumini.
Totalment muntada i provada.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat.
Allotjament del bastiment en el bastiment de base.
Calçat del bastiment per a la seva posterior fixació.
Fixació del bastiment al bastiment de base. Segellat del
junt entre bastiment i bastiment de base. Col·locació de
la barrera de vapor interna. Fixació del tapajunts al
bastiment de base, per la cara interior. Segellat del junt
exterior entre bastiment i 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 executades segons especificacions
de Projecte. 464,87 QUATRE-CENTS

SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB
VUITANTA-SET CÈNTIMS
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2.5 U Subministrament i muntatge de persiana de cadeneta
de 1250x2100 mm, formada per lamel·les de fusta de pi,
acabat envernissat, unides mitjançant ganxos de filferro
d'acer galvanitzat i capçal de fusta de pi, acabat
envernissat. Inclús p/p d'accessoris. Totalment muntada
i provada.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana sobre el
parament.
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. 108,20 CENT  VUIT EUROS AMB VINT

CÈNTIMS

2.6 m² Doble envidriament Protek PS "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", conjunt format per vidre exterior
laminar incolor 4+4 mm compost per dues llunes de
vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina de butiral
de polivinil incolor, cambra d'aire deshidratada amb
perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral de
10 mm, i vidre interior Protek laminar incolor de 4+4 mm
d'espessor compost per dues llunes de vidre de 4 mm,
unides mitjançant una làmina de butiral de polivinil
incolor; 26 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb
sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i
laterals, segellat en fred amb silicona Sikasil WS-305-N
"SIKA" compatible amb el material suport, en la cara
exterior, i amb perfil continu de neoprè en la cara
interior. Inclús talls del vidre, col·locació de rivets i
senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la
fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les
fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a
envidrar, segons documentació gràfica de Projecte,
incloent en cada fulla vidriera les dimensions del
bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte,
sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície
resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves
arestes a múltiples de 30 mm. 161,56 CENT  SEIXANTA-U EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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2.7 m² Formació de capa de vernís a l'aigua, per exteriors,
incolor, acabat setinat, sobre superfície de fusteria de
fusta, mitjançant aplicació d'una mà de fons aquós
protector, insecticida, fungicida i termicida, transparent i
incolor, (rendiment: 0,22 l/m²), com fixador de superfície
i dues mans d'acabat amb vernís a l'aigua a porus
tancat, a base de copolímers acrílics en dispersió
aquosa i pigments transparents, (rendiment: 0,063 l/m²
cada mà). Preparació del suport mitjançant escatat de la
seva superfície i posterior neteja, abans de començar
l'aplicació de la mà d'emprimació i de cada mà de
vernís, encintat i tractament de juntes.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport.
Aplicació de la mà de fons. Aplicació successiva, amb
intervals d'assecat, de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense
descomptar buits, a dues cares, de fora a fora del
tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte,
per ambdues cares, incloent els tapajunts. 18,39 DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU

CÈNTIMS

2.8 m Formació d'escopidor de pedra natural, igual als
existents en la resta d'obertures, de 330 a 350 mm
d'amplada i 20 mm de gruix, amb goteró, cara i cantell
recte polit i grava adherida a la superfície en la seva
cara inferior i encastat en els brancals, cobrint els
ampits d'una finestra, els sortints dels paràmetres, les
cornises de façana, etc., rebut amb morter de ciment,
industrial, amb additiu hidròfug, M-10, creant un pendent
suficient per a evacuar l'aigua i rejuntat entre peces i de
les unions amb els murs amb morter de juntes especial
per a pedra natural. Inclús p/p de replanteig, talls i
neteja final.
Inclou: Replanteig de les peces en el forat o acabament.
Preparació i regularització del suport. Col·locació,
aplomat, anivellació i alineació. Rejuntat i neteja de
l'escopidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud del ample del
buit, amidada segons documentació gràfica de Projecte,
incrementada en 5 cm a cada costat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte,
incloent els encastaments en els brancals. 68,06 SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SIS

CÈNTIMS

3 TRACTAMENT PREVENTIU D'ELEMENTS
ESTRUCTURALS DE FUSTA

3.1 m Realització de tractament preventiu sobre els
elements estructurals de fusta de l'edifici pel control de
la propagació de tèrmits consistent en la realització
d'entre 3 i 5 taladres per cada m.l. d'elements de fusta a
tractar en els quals es fixarà una vàlvula antirretorn per
les quals s'introduirà el producte líquid adequat pel
control d'aquest tipus d'espècie. 10,80 DEU EUROS AMB VUITANTA

CÈNTIMS

4 INTERVENCIONS FAÇANA
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4.1 m² Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu
esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical
exterior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals,
sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al
descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte. 14,77 CATORZE EUROS AMB

SETANTA-SET CÈNTIMS

4.2 m2 Neteja de la pedra en de maçoneria mitjançant
raspallat manual, realitzada amb respall de pues
metàl·liques, per eliminació de fongs i eflorescencies
existents, en treballs de consolidació de murs de
maçoneria. 15,00 QUINZE EUROS

4.3 U Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores,
motor dièsel, de 15 m d'altura màxima de treball.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat
i condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma
d'alquiler diari, segons condicions definides en el
contracte subscrit amb l'empresa suministradora.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
manteniment i l'assegurança de responsabilitat civil. 130,40 CENT  TRENTA EUROS AMB

QUARANTA CÈNTIMS

4.4 m² Formació de capa d'esmalt sintètic, color a escollir,
acabat brillant, sobre superfície de ferro o acer,
mitjançant aplicació de dues mans d'emprimació
anticorrosiva, com fixador de superfície i protector
antioxidant, amb un espessor mínim de pel·lícula seca
de 55 microns per ma (rendiment: 0,139 l/m²) i dues
mans d'acabat amb esmalt sintètic a base de resines
alquídiques, amb un espessor mínim de pel·lícula seca
de 40 microns per ma (rendiment: 0,091 l/m²). Neteja i
preparació de la superfície a pintar, mitjançant mètodes
manuals fins a deixar-la exempta de greixos, abans de
començar l'aplicació de la 1ª mà d'emprimació.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport.
Aplicació de dues mans d'emprimació. Aplicació de
dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense
descomptar buits, considerant la superfície que
tanquen, definida per les seves dimensions màximes,
per una sola cara.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte,
per una sola cara, considerant la superfície que
tanquen, definida per les seves dimensions màximes. 23,27 VINT-I-TRES EUROS AMB

VINT-I-SET CÈNTIMS
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4.5 U Desmuntatge de fusteria envidrada de fusta formada
per una fulla batent superior i fulla fixa inferior situada en
planta baixa, de menys de 3 m² de superfície, amb
mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius als quals està subjecta, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament
del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de
l'obra 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. 31,75 TRENTA-U EUROS AMB

SETANTA-CINC CÈNTIMS
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4.6 U Subministrament i muntatge de fusteria exterior de
fusta de pi, per a porta amb frontissa, d'obertura cap a
l'interior de 1000x2200 mm, fulla de 68x78 mm de
secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor
en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i
revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de
32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la
secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a
la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A,
segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a
la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210;
acabat mitjançant sistema d'envernissat translúcid,
compost d'una primera mà d'impregnació per a la
protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs
d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de
terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta
resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la
intempèrie; inclòs aplicació de massilla segelladora per
a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat
amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627,
obertura mitjançant pany i clau de seguretat, manilla
interior i exterior cromada i obertura de microventilació.
Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat
a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208
i classificació a la resistència a la força del vent classe
5, segons UNE-EN 12210. Inclòs neteja del bastiment
de base ja instal·lat; allotjament i calçat del bastiment en
el bastiment de base; fixació del bastiment al bastiment
de base amb cargols d'acer galvanitzat, de cap cilíndric;
aplicació d'escuma de poliuretà per al segellat del junt
entre el bastiment i el bastiment de base per a aïllament
termoacústic; fixació al bastiment de base, per la seva
cara interior, de tapajunts perimetral de 70x15 mm,
recte, de fusta massissa, mitjançant escuma de
poliuretà, prèvia col·locació de cinta autoadhesiva,
impermeable a l'aire i reguladora de la humitat, que
actua com a barrera de vapor; segellat del junt exterior
entre bastiment i obra amb silicona neutra, per garantir
la seva estanquitat a l'aire i a l'aigua; sense incloure la
col·locació del bastiment de base bàsic d'alumini.
Totalment muntada i provada.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat.
Allotjament del bastiment en el bastiment de base.
Calçat del bastiment per a la seva posterior fixació.
Fixació del bastiment al bastiment de base. Segellat del
junt entre bastiment i bastiment de base. Col·locació de
la barrera de vapor interna. Fixació del tapajunts al
bastiment de base, per la cara interior. Segellat del junt
exterior entre bastiment i 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 executades segons especificacions
de Projecte. 920,41 NOU-CENTS VINT EUROS AMB

QUARANTA-U CÈNTIMS
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4.7 m² Doble envidriament Protek PS "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", conjunt format per vidre exterior
laminar incolor 4+4 mm compost per dues llunes de
vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina de butiral
de polivinil incolor, cambra d'aire deshidratada amb
perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral de
10 mm, i vidre interior Protek laminar incolor de 4+4 mm
d'espessor compost per dues llunes de vidre de 4 mm,
unides mitjançant una làmina de butiral de polivinil
incolor; 26 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb
sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i
laterals, segellat en fred amb silicona Sikasil WS-305-N
"SIKA" compatible amb el material suport, en la cara
exterior, i amb perfil continu de neoprè en la cara
interior. Inclús talls del vidre, col·locació de rivets i
senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la
fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalització de les
fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a
envidrar, segons documentació gràfica de Projecte,
incloent en cada fulla vidriera les dimensions del
bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte,
sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície
resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves
arestes a múltiples de 30 mm. 161,56 CENT  SEIXANTA-U EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

4.8 m² Formació de capa de vernís a l'aigua, per exteriors,
incolor, acabat setinat, sobre superfície de fusteria de
fusta, mitjançant aplicació d'una mà de fons aquós
protector, insecticida, fungicida i termicida, transparent i
incolor, (rendiment: 0,22 l/m²), com fixador de superfície
i dues mans d'acabat amb vernís a l'aigua a porus
tancat, a base de copolímers acrílics en dispersió
aquosa i pigments transparents, (rendiment: 0,063 l/m²
cada mà). Preparació del suport mitjançant escatat de la
seva superfície i posterior neteja, abans de començar
l'aplicació de la mà d'emprimació i de cada mà de
vernís, encintat i tractament de juntes.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport.
Aplicació de la mà de fons. Aplicació successiva, amb
intervals d'assecat, de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense
descomptar buits, a dues cares, de fora a fora del
tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte,
per ambdues cares, incloent els tapajunts. 18,39 DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU

CÈNTIMS

5 PATI
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5.1 U Porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, d'una
fulla batent, dimensions 250x150 cm, formada per:
bastidor compost de barana superior i inferior de tub
rectangular de perfil buit d'acer laminat en fred de
40x25x1,5 mm i muntants de tub rectangular de perfil
buit d'acer laminat en fred de 40x25x1,5 mm amb una
separació de 100 cm entre si; pany per reblert dels buits
del bastidor compost de barrots verticals de llistó
quadrat de perfil massís d'acer laminat en calent de
12x12 mm amb una separació de 10 cm i passamans
de tub rectangular de perfil buit d'acer laminat en fred de
40x25x1,5 mm. Obertura manual. Inclús p/p de
frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels
bastidors, armadura portant de la cancel·la i rebuts a
obra, elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i
tancament, acabat amb emprimació antioxidant i
accessoris. Totalment muntada i provada per l'empresa
instal·ladora.
Inclou: Replanteig. Col·locació i muntatge del pal de
fixació. Instal·lació de la porta reixa. Abocat del formigó.
Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema
d'accionament. Repàs i greixatge de mecanismes.
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. 1.233,25 MIL DOS-CENTS TRENTA-TRES

EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS

5.2 U Porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, de fulla
corredissa, dimensions 650x150 cm, formada per:
bastidor compost de barana superior i inferior de tub
rectangular de perfil buit d'acer laminat en fred de
40x25x1,5 mm i muntants de tub rectangular de perfil
buit d'acer laminat en fred de 40x25x1,5 mm amb una
separació de 100 cm entre si; pany per reblert dels buits
del bastidor compost de barrots verticals de llistó
quadrat de perfil massís d'acer laminat en calent de
12x12 mm amb una separació de 10 cm i passamans
de tub rectangular de perfil buit d'acer laminat en fred de
40x25x1,5 mm. Obertura manual. Inclús p/p de pòrtic
lateral de sustentació i topall de tancament, guia inferior
amb UPN 100 i quadrat massís de 25x25 mm asseguts
amb formigó HM-25/B/20/I i rebuts a obra; rodes per
lliscament, amb coixinet de greixatge permanent,
elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i
tancament, acabat amb emprimació antioxidant i
accessoris. Totalment muntada i provada per l'empresa
instal·ladora.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels perfils guia.
Instal·lació de la porta reixa. Abocat del formigó.
Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema
d'accionament. Repàs i greixatge de mecanismes i
guies.
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. 3.192,89 TRES MIL CENT  NORANTA-DOS

EUROS AMB VUITANTA-NOU
CÈNTIMS
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5.3 U Porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, d'una
fulla batent, dimensions 120x150 cm, formada per:
bastidor compost de barana superior i inferior de tub
rectangular de perfil buit d'acer laminat en fred de
40x25x1,5 mm i muntants de tub rectangular de perfil
buit d'acer laminat en fred de 40x25x1,5 mm amb una
separació de 100 cm entre si; pany per reblert dels buits
del bastidor compost de barrots verticals de llistó
quadrat de perfil massís d'acer laminat en calent de
12x12 mm amb una separació de 10 cm i passamans
de tub rectangular de perfil buit d'acer laminat en fred de
40x25x1,5 mm.. Obertura manual. Inclús p/p de
frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors
asseguts amb formigó HM-25/B/20/I, armadura portant
de la cancel·la i rebuts a obra, elements d'ancoratge,
ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb
emprimació antioxidant i accessoris. Totalment muntada
i provada per l'empresa instal·ladora.
Inclou: Instal·lació de la porta reixa. Muntatge del
sistema d'obertura. Muntatge del sistema
d'accionament. Repàs i greixatge de mecanismes.
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. 831,89 VUIT-CENTS TRENTA-U EUROS

AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS

5.4 m Passamans recte metàl·lic, format per tub buit d'acer
galvanitzat, de 50 mm de diàmetre, amb suports
metàl·lics fixats al parament mitjançant ancoratge
mecànic amb tacs de niló i cargols d'acer. Inclús p/p de
replanteig dels suports, fixació dels suports al parament
i fixació del passamans als suports. Elaborat en taller i
muntat a obra. Totalment acabat i llest per pintar.
Inclou: Replanteig dels suports. Fixació dels suports al
parament. Fixació del passamans als suports.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a
eixos, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la
longitud realment executada segons especificacions de
Projecte. 32,86 TRENTA-DOS EUROS AMB

VUITANTA-SIS CÈNTIMS

5.5 m² Repercussió d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució dels
treballs de serralleria , amb un grau de complexitat baix,
inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar
per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de
fregues, obertura de buits, fixació de suports, rebaixos,
rebuts i rematades precises per al correcte muntatge,
encaixonat i tapat de forats i buits.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de pati,
mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte. 5,13 CINC EUROS AMB TRETZE

CÈNTIMS

Barcelona, gener de 2020
Arquitecte
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Alexandre Bantulà i Gómez
Quadre de preus nº 1
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Quadre de preus nº 2

1 FUSTERIES FAÇANES N - S
1.1 U Subministrament i muntatge de fusteria exterior de fusta de pi, per a finestra amb frontissa,

d'obertura cap a l'interior de 1000x1600 mm, fulla de 90x78 mm de secció i marc de 90x78 mm,
motllura recta, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior,
amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 43 mm i màxim de 54 mm; coeficient de transmissió
tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,18 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN
12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat translúcid, compost d'una primera mà
d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i
posterior aplicació d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència
enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a
junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons
UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla amb clau en colors estàndard i
obertura de microventilació. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN
12210. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat; allotjament i calçat del bastiment en el
bastiment de base; fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, de
cap cilíndric; aplicació d'escuma de poliuretà per al segellat del junt entre el bastiment i el
bastiment de base per a aïllament termoacústic; fixació al bastiment de base, per la seva cara
interior, de tapajunts perimetral de 70x15 mm, recte, de fusta massissa, mitjançant escuma de
poliuretà, prèvia col·locació de cinta autoadhesiva, impermeable a l'aire i reguladora de la
humitat, que actua com a barrera de vapor; segellat del junt exterior entre bastiment i obra amb
silicona neutra, per garantir la seva estanquitat a l'aire i a l'aigua; sense incloure la col·locació
del bastiment de base. Totalment muntada i provada.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament del bastiment en el bastiment de
base. Calçat del bastiment per a la seva posterior fixació. Fixació del bastiment al bastiment de
base. Segellat del junt entre bastiment i bastiment de base. Col·locació de la barrera de vapor
interna. Fixació del tapajunts al bastiment de base, per la cara interior. Segellat del junt exterior
entre bastiment i 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 executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 94,64
Materials 737,63
Mitjans auxiliars 16,65

848,92
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1.2 U Subministrament i muntatge de fusteria exterior de fusta de pi, per a porta amb frontissa,
d'obertura cap a l'interior de 1150x2000 mm, fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm,
motllura recta, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior,
amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió
tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN
12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat translúcid, compost d'una primera mà
d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i
posterior aplicació d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència
enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a
junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons
UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla amb clau en colors estàndard i
obertura de microventilació; amb bastiment de base d'alumini. Elaborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força
del vent classe 5, segons UNE-EN 12210. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat;
allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base; fixació del bastiment al bastiment de
base amb cargols d'acer galvanitzat, de cap cilíndric; aplicació d'escuma de poliuretà per al
segellat del junt entre el bastiment i el bastiment de base per a aïllament termoacústic; fixació al
bastiment de base, per la seva cara interior, de tapajunts perimetral de 70x15 mm, recte, de
fusta massissa, mitjançant escuma de poliuretà, prèvia col·locació de cinta autoadhesiva,
impermeable a l'aire i reguladora de la humitat, que actua com a barrera de vapor; segellat del
junt exterior entre bastiment i obra amb silicona neutra, per garantir la seva estanquitat a l'aire i
a l'aigua; sense incloure la col·locació del bastiment de base bàsic d'alumini. Totalment muntada
i provada.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament del bastiment en el bastiment de
base. Calçat del bastiment per a la seva posterior fixació. Fixació del bastiment al bastiment de
base. Segellat del junt entre bastiment i bastiment de base. Col·locació de la barrera de vapor
interna. Fixació del tapajunts al bastiment de base, per la cara interior. Segellat del junt exterior
entre bastiment i 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 executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 126,49
Materials 1.096,16
Mitjans auxiliars 24,45

1.247,10
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1.3 U Subministrament i muntatge de fusteria exterior de fusta de pi, per a finestra amb frontissa,
d'obertura cap a l'interior de 800x1000 mm, fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm,
motllura clàssica, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil
inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre
un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió
tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1200,
segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons
UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat translúcid, compost d'una primera mà
d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags, i
posterior aplicació d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència
enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a
junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons
UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla amb clau en colors estàndard i
obertura de microventilació; amb bastiment de base d'alumini. Elaborada en taller, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la
força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat;
allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base; fixació del bastiment al bastiment de
base amb cargols d'acer galvanitzat, de cap cilíndric; aplicació d'escuma de poliuretà per al
segellat del junt entre el bastiment i el bastiment de base per a aïllament termoacústic; fixació al
bastiment de base, per la seva cara interior, de tapajunts perimetral de 70x15 mm, recte, de
fusta massissa, mitjançant escuma de poliuretà, prèvia col·locació de cinta autoadhesiva,
impermeable a l'aire i reguladora de la humitat, que actua com a barrera de vapor; segellat del
junt exterior entre bastiment i obra amb silicona neutra, per garantir la seva estanquitat a l'aire i
a l'aigua; sense incloure la col·locació del bastiment de base bàsic d'alumini. Totalment muntada
i provada.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament del bastiment en el bastiment de
base. Calçat del bastiment per a la seva posterior fixació. Fixació del bastiment al bastiment de
base. Segellat del junt entre bastiment i bastiment de base. Col·locació de la barrera de vapor
interna. Fixació del tapajunts al bastiment de base, per la cara interior. Segellat del junt exterior
entre bastiment i 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 executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 55,97
Materials 445,78
Mitjans auxiliars 10,04

511,79
1.4 m² Doble envidriament Protek PS "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunt format

per vidre exterior laminar incolor 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides
mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolor, cambra d'aire deshidratada amb perfil
separador d'alumini i doble segellat perimetral de 10 mm, i vidre interior Protek laminar incolor
de 4+4 mm d'espessor compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina
de butiral de polivinil incolor; 26 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona Sikasil WS-305-N
"SIKA" compatible amb el material suport, en la cara exterior, i amb perfil continu de neoprè en
la cara interior. Inclús talls del vidre, col·locació de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica
de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés
cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

Mà d'obra 35,42
Materials 122,97
Mitjans auxiliars 3,17

161,56

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

ANNEX PRESSUPOST Pàgina 3



1.5 m² Formació de capa de vernís a l'aigua, per exteriors, incolor, acabat setinat, sobre superfície
de fusteria de fusta, mitjançant aplicació d'una mà de fons aquós protector, insecticida, fungicida
i termicida, transparent i incolor, (rendiment: 0,22 l/m²), com fixador de superfície i dues mans
d'acabat amb vernís a l'aigua a porus tancat, a base de copolímers acrílics en dispersió aquosa i
pigments transparents, (rendiment: 0,063 l/m² cada mà). Preparació del suport mitjançant
escatat de la seva superfície i posterior neteja, abans de començar l'aplicació de la mà
d'emprimació i de cada mà de vernís, encintat i tractament de juntes.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
successiva, amb intervals d'assecat, de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense descomptar buits, a dues cares, de fora a fora del tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, per ambdues cares, incloent els tapajunts.

Mà d'obra 11,02
Materials 7,01
Mitjans auxiliars 0,36

18,39

2 SUBSTITUCIÓ FUSTERIA FAÇANA PRINCIPAL
2.1 m² Aixecat de fusteria envidrada de fusta de qualsevol tipus situada en façana, amb mitjans

manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'aixecat de les fulles, dels marcs, dels tapajunts i
de les ferramentes.

Mà d'obra 5,75
Mitjans auxiliars 0,12

5,87
2.2 U Col·locació i fixació de bastiment de base fusta, mitjançant rebut al parament de les patilles

d'ancoratge amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-5.
Inclou: Replanteig. Obertura de buits per embotir els ancoratges. Anivellació i aplomat.
Apuntalament. Tapat de buits amb morter.
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.

Mà d'obra 58,40
Materials 1,47
Mitjans auxiliars 1,20

61,07
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2.3 U Subministrament i muntatge de fusteria exterior de fusta de pi, per a porta amb frontissa,
d'obertura cap a l'interior de 1250x2250 mm, fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm,
motllura clàssica, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil
inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre
un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió
tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN
12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat translúcid, compost d'una primera mà
d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i
posterior aplicació d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència
enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a
junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons
UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla amb clau en colors estàndard i
obertura de microventilació; inclòs bastiment de base. Elaborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5,
segons UNE-EN 12210. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat; allotjament i calçat del
bastiment en el bastiment de base; fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols
d'acer galvanitzat, de cap cilíndric; aplicació d'escuma de poliuretà per al segellat del junt entre
el bastiment i el bastiment de base per a aïllament termoacústic; fixació al bastiment de base,
per la seva cara interior, de tapajunts perimetral de 70x15 mm, recte, de fusta massissa,
mitjançant escuma de poliuretà, prèvia col·locació de cinta autoadhesiva, impermeable a l'aire i
reguladora de la humitat, que actua com a barrera de vapor; segellat del junt exterior entre
bastiment i obra amb silicona neutra, per garantir la seva estanquitat a l'aire i a l'aigua; sense
incloure la col·locació del bastiment de base bàsic d'alumini. Totalment muntada i provada.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament del bastiment en el bastiment de
base. Calçat del bastiment per a la seva posterior fixació. Fixació del bastiment al bastiment de
base. Segellat del junt entre bastiment i bastiment de base. Col·locació de la barrera de vapor
interna. Fixació del tapajunts al bastiment de base, per la cara interior. Segellat del junt exterior
entre bastiment i 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 executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 126,49
Materials 1.196,02
Mitjans auxiliars 26,45

1.348,96
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2.4 U Subministrament i muntatge de fusteria exterior de fusta de pi, per a finestra amb frontissa,
d'obertura cap a l'interior de 600x600 mm, fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm,
motllura clàssica, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil
inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre
un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió
tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1200,
segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons
UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat translúcid, compost d'una primera mà
d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags, i
posterior aplicació d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència
enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a
junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons
UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en colors estàndard i obertura de
microventilació; amb bastiment de base d'alumini. Elaborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe E1200, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5,
segons UNE-EN 12210. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat; allotjament i calçat del
bastiment en el bastiment de base; fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols
d'acer galvanitzat, de cap cilíndric; aplicació d'escuma de poliuretà per al segellat del junt entre
el bastiment i el bastiment de base per a aïllament termoacústic; fixació al bastiment de base,
per la seva cara interior, de tapajunts perimetral de 70x15 mm, recte, de fusta massissa,
mitjançant escuma de poliuretà, prèvia col·locació de cinta autoadhesiva, impermeable a l'aire i
reguladora de la humitat, que actua com a barrera de vapor; segellat del junt exterior entre
bastiment i obra amb silicona neutra, per garantir la seva estanquitat a l'aire i a l'aigua; sense
incloure la col·locació del bastiment de base bàsic d'alumini. Totalment muntada i provada.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament del bastiment en el bastiment de
base. Calçat del bastiment per a la seva posterior fixació. Fixació del bastiment al bastiment de
base. Segellat del junt entre bastiment i bastiment de base. Col·locació de la barrera de vapor
interna. Fixació del tapajunts al bastiment de base, per la cara interior. Segellat del junt exterior
entre bastiment i 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 executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 55,97
Materials 399,78
Mitjans auxiliars 9,12

464,87
2.5 U Subministrament i muntatge de persiana de cadeneta de 1250x2100 mm, formada per

lamel·les de fusta de pi, acabat envernissat, unides mitjançant ganxos de filferro d'acer
galvanitzat i capçal de fusta de pi, acabat envernissat. Inclús p/p d'accessoris. Totalment
muntada i provada.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana sobre el parament.
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.

Mà d'obra 6,86
Materials 99,22
Mitjans auxiliars 2,12

108,20
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2.6 m² Doble envidriament Protek PS "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunt format
per vidre exterior laminar incolor 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides
mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolor, cambra d'aire deshidratada amb perfil
separador d'alumini i doble segellat perimetral de 10 mm, i vidre interior Protek laminar incolor
de 4+4 mm d'espessor compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina
de butiral de polivinil incolor; 26 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona Sikasil WS-305-N
"SIKA" compatible amb el material suport, en la cara exterior, i amb perfil continu de neoprè en
la cara interior. Inclús talls del vidre, col·locació de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica
de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés
cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

Mà d'obra 35,42
Materials 122,97
Mitjans auxiliars 3,17

161,56
2.7 m² Formació de capa de vernís a l'aigua, per exteriors, incolor, acabat setinat, sobre superfície

de fusteria de fusta, mitjançant aplicació d'una mà de fons aquós protector, insecticida, fungicida
i termicida, transparent i incolor, (rendiment: 0,22 l/m²), com fixador de superfície i dues mans
d'acabat amb vernís a l'aigua a porus tancat, a base de copolímers acrílics en dispersió aquosa i
pigments transparents, (rendiment: 0,063 l/m² cada mà). Preparació del suport mitjançant
escatat de la seva superfície i posterior neteja, abans de començar l'aplicació de la mà
d'emprimació i de cada mà de vernís, encintat i tractament de juntes.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
successiva, amb intervals d'assecat, de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense descomptar buits, a dues cares, de fora a fora del tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, per ambdues cares, incloent els tapajunts.

Mà d'obra 11,02
Materials 7,01
Mitjans auxiliars 0,36

18,39
2.8 m Formació d'escopidor de pedra natural, igual als existents en la resta d'obertures, de 330 a

350 mm d'amplada i 20 mm de gruix, amb goteró, cara i cantell recte polit i grava adherida a la
superfície en la seva cara inferior i encastat en els brancals, cobrint els ampits d'una finestra, els
sortints dels paràmetres, les cornises de façana, etc., rebut amb morter de ciment, industrial,
amb additiu hidròfug, M-10, creant un pendent suficient per a evacuar l'aigua i rejuntat entre
peces i de les unions amb els murs amb morter de juntes especial per a pedra natural. Inclús
p/p de replanteig, talls i neteja final.
Inclou: Replanteig de les peces en el forat o acabament. Preparació i regularització del suport.
Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Rejuntat i neteja de l'escopidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud del ample del buit, amidada segons documentació
gràfica de Projecte, incrementada en 5 cm a cada costat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els encastaments en els brancals.

Mà d'obra 13,40
Materials 53,33
Mitjans auxiliars 1,33

68,06

3 TRACTAMENT PREVENTIU D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE FUSTA
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3.1 m Realització de tractament preventiu sobre els elements estructurals de fusta de l'edifici pel
control de la propagació de tèrmits consistent en la realització d'entre 3 i 5 taladres per cada m.l.
d'elements de fusta a tractar en els quals es fixarà una vàlvula antirretorn per les quals
s'introduirà el producte líquid adequat pel control d'aquest tipus d'espècie.

Sense descomposició 10,80
10,80

4 INTERVENCIONS FAÇANA
4.1 m² Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical

exterior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que
quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Mà d'obra 14,48
Mitjans auxiliars 0,29

14,77
4.2 m2 Neteja de la pedra en de maçoneria mitjançant raspallat manual, realitzada amb respall de

pues metàl·liques, per eliminació de fongs i eflorescencies existents, en treballs de consolidació
de murs de maçoneria.

Sense descomposició 15,00
15,00

4.3 U Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores, motor dièsel, de 15 m d'altura màxima de
treball.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler diari, segons condicions definides en
el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el manteniment i l'assegurança de responsabilitat
civil.

Maquinària 127,84
Mitjans auxiliars 2,56

130,40
4.4 m² Formació de capa d'esmalt sintètic, color a escollir, acabat brillant, sobre superfície de ferro o

acer, mitjançant aplicació de dues mans d'emprimació anticorrosiva, com fixador de superfície i
protector antioxidant, amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 55 microns per ma
(rendiment: 0,139 l/m²) i dues mans d'acabat amb esmalt sintètic a base de resines alquídiques,
amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 40 microns per ma (rendiment: 0,091 l/m²). Neteja
i preparació de la superfície a pintar, mitjançant mètodes manuals fins a deixar-la exempta de
greixos, abans de començar l'aplicació de la 1ª mà d'emprimació.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense descomptar buits, considerant la superfície que tanquen, definida per les seves
dimensions màximes, per una sola cara.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, per una sola cara, considerant la superfície que tanquen, definida per les seves
dimensions màximes.

Mà d'obra 17,97
Materials 4,84
Mitjans auxiliars 0,46

23,27
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4.5 U Desmuntatge de fusteria envidrada de fusta formada per una fulla batent superior i fulla fixa
inferior situada en planta baixa, de menys de 3 m² de superfície, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra 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.

Mà d'obra 31,13
Mitjans auxiliars 0,62

31,75
4.6 U Subministrament i muntatge de fusteria exterior de fusta de pi, per a porta amb frontissa,

d'obertura cap a l'interior de 1000x2200 mm, fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm,
motllura recta, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior,
amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió
tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN
12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat translúcid, compost d'una primera mà
d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i
posterior aplicació d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència
enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclòs aplicació de massilla segelladora per a
junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons
UNE-EN 1627, obertura mitjançant pany i clau de seguretat, manilla interior i exterior cromada i
obertura de microventilació. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN
12210. Inclòs neteja del bastiment de base ja instal·lat; allotjament i calçat del bastiment en el
bastiment de base; fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, de
cap cilíndric; aplicació d'escuma de poliuretà per al segellat del junt entre el bastiment i el
bastiment de base per a aïllament termoacústic; fixació al bastiment de base, per la seva cara
interior, de tapajunts perimetral de 70x15 mm, recte, de fusta massissa, mitjançant escuma de
poliuretà, prèvia col·locació de cinta autoadhesiva, impermeable a l'aire i reguladora de la
humitat, que actua com a barrera de vapor; segellat del junt exterior entre bastiment i obra amb
silicona neutra, per garantir la seva estanquitat a l'aire i a l'aigua; sense incloure la col·locació
del bastiment de base bàsic d'alumini. Totalment muntada i provada.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament del bastiment en el bastiment de
base. Calçat del bastiment per a la seva posterior fixació. Fixació del bastiment al bastiment de
base. Segellat del junt entre bastiment i bastiment de base. Col·locació de la barrera de vapor
interna. Fixació del tapajunts al bastiment de base, per la cara interior. Segellat del junt exterior
entre bastiment i 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 executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 92,82
Materials 809,54
Mitjans auxiliars 18,05

920,41
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4.7 m² Doble envidriament Protek PS "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunt format
per vidre exterior laminar incolor 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides
mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolor, cambra d'aire deshidratada amb perfil
separador d'alumini i doble segellat perimetral de 10 mm, i vidre interior Protek laminar incolor
de 4+4 mm d'espessor compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina
de butiral de polivinil incolor; 26 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona Sikasil WS-305-N
"SIKA" compatible amb el material suport, en la cara exterior, i amb perfil continu de neoprè en
la cara interior. Inclús talls del vidre, col·locació de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica
de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés
cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

Mà d'obra 35,42
Materials 122,97
Mitjans auxiliars 3,17

161,56
4.8 m² Formació de capa de vernís a l'aigua, per exteriors, incolor, acabat setinat, sobre superfície

de fusteria de fusta, mitjançant aplicació d'una mà de fons aquós protector, insecticida, fungicida
i termicida, transparent i incolor, (rendiment: 0,22 l/m²), com fixador de superfície i dues mans
d'acabat amb vernís a l'aigua a porus tancat, a base de copolímers acrílics en dispersió aquosa i
pigments transparents, (rendiment: 0,063 l/m² cada mà). Preparació del suport mitjançant
escatat de la seva superfície i posterior neteja, abans de començar l'aplicació de la mà
d'emprimació i de cada mà de vernís, encintat i tractament de juntes.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
successiva, amb intervals d'assecat, de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense descomptar buits, a dues cares, de fora a fora del tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, per ambdues cares, incloent els tapajunts.

Mà d'obra 11,02
Materials 7,01
Mitjans auxiliars 0,36

18,39

5 PATI
5.1 U Porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, d'una fulla batent, dimensions 250x150 cm,

formada per: bastidor compost de barana superior i inferior de tub rectangular de perfil buit
d'acer laminat en fred de 40x25x1,5 mm i muntants de tub rectangular de perfil buit d'acer
laminat en fred de 40x25x1,5 mm amb una separació de 100 cm entre si; pany per reblert dels
buits del bastidor compost de barrots verticals de llistó quadrat de perfil massís d'acer laminat en
calent de 12x12 mm amb una separació de 10 cm i passamans de tub rectangular de perfil buit
d'acer laminat en fred de 40x25x1,5 mm. Obertura manual. Inclús p/p de frontisses o ancoratges
metàl·lics laterals dels bastidors, armadura portant de la cancel·la i rebuts a obra, elements
d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació antioxidant i
accessoris. Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora.
Inclou: Replanteig. Col·locació i muntatge del pal de fixació. Instal·lació de la porta reixa. Abocat
del formigó. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Repàs i
greixatge de mecanismes.
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.

Mà d'obra 128,30
Materials 1.080,77
Mitjans auxiliars 24,18

1.233,25
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5.2 U Porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, de fulla corredissa, dimensions 650x150 cm,
formada per: bastidor compost de barana superior i inferior de tub rectangular de perfil buit
d'acer laminat en fred de 40x25x1,5 mm i muntants de tub rectangular de perfil buit d'acer
laminat en fred de 40x25x1,5 mm amb una separació de 100 cm entre si; pany per reblert dels
buits del bastidor compost de barrots verticals de llistó quadrat de perfil massís d'acer laminat en
calent de 12x12 mm amb una separació de 10 cm i passamans de tub rectangular de perfil buit
d'acer laminat en fred de 40x25x1,5 mm. Obertura manual. Inclús p/p de pòrtic lateral de
sustentació i topall de tancament, guia inferior amb UPN 100 i quadrat massís de 25x25 mm
asseguts amb formigó HM-25/B/20/I i rebuts a obra; rodes per lliscament, amb coixinet de
greixatge permanent, elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb
emprimació antioxidant i accessoris. Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels perfils guia. Instal·lació de la porta reixa. Abocat del
formigó. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Repàs i
greixatge de mecanismes i guies.
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.

Sense descomposició 3.192,89
3.192,89

5.3 U Porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, d'una fulla batent, dimensions 120x150 cm,
formada per: bastidor compost de barana superior i inferior de tub rectangular de perfil buit
d'acer laminat en fred de 40x25x1,5 mm i muntants de tub rectangular de perfil buit d'acer
laminat en fred de 40x25x1,5 mm amb una separació de 100 cm entre si; pany per reblert dels
buits del bastidor compost de barrots verticals de llistó quadrat de perfil massís d'acer laminat en
calent de 12x12 mm amb una separació de 10 cm i passamans de tub rectangular de perfil buit
d'acer laminat en fred de 40x25x1,5 mm.. Obertura manual. Inclús p/p de frontisses o
ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors asseguts amb formigó HM-25/B/20/I, armadura
portant de la cancel·la i rebuts a obra, elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i
tancament, acabat amb emprimació antioxidant i accessoris. Totalment muntada i provada per
l'empresa instal·ladora.
Inclou: Instal·lació de la porta reixa. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema
d'accionament. Repàs i greixatge de mecanismes.
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.

Mà d'obra 77,08
Materials 738,50
Mitjans auxiliars 16,31

831,89
5.4 m Passamans recte metàl·lic, format per tub buit d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre, amb

suports metàl·lics fixats al parament mitjançant ancoratge mecànic amb tacs de niló i cargols
d'acer. Inclús p/p de replanteig dels suports, fixació dels suports al parament i fixació del
passamans als suports. Elaborat en taller i muntat a obra. Totalment acabat i llest per pintar.
Inclou: Replanteig dels suports. Fixació dels suports al parament. Fixació del passamans als
suports.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 11,35
Materials 20,87
Mitjans auxiliars 0,64

32,86
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5.5 m² Repercussió d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta
execució dels treballs de serralleria , amb un grau de complexitat baix, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues,
obertura de buits, fixació de suports, rebaixos, rebuts i rematades precises per al correcte
muntatge, encaixonat i tapat de forats i buits.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de pati, mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Mà d'obra 2,10
Maquinària 0,50
Materials 2,33
Mitjans auxiliars 0,20

5,13

Barcelona, gener de 2020
Arquitecte

Alexandre Bantulà i Gómez
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1.1 U Subministrament i muntatge de fusteria exterior de fusta de pi, per a finestra amb frontissa,
d'obertura cap a l'interior de 1000x1600 mm, fulla de 90x78 mm de secció i marc de 90x78 mm,
motllura recta, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior,
amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 43 mm i màxim de 54 mm; coeficient de transmissió tèrmica
del marc de la secció tipus Uh,m = 1,18 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe
4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant
sistema d'envernissat translúcid, compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció
preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de
terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i
de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de
tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant
falleba de palanca, manilla amb clau en colors estàndard i obertura de microventilació. Elaborada
en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació
a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força
del vent classe 5, segons UNE-EN 12210. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat;
allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base; fixació del bastiment al bastiment de
base amb cargols d'acer galvanitzat, de cap cilíndric; aplicació d'escuma de poliuretà per al
segellat del junt entre el bastiment i el bastiment de base per a aïllament termoacústic; fixació al
bastiment de base, per la seva cara interior, de tapajunts perimetral de 70x15 mm, recte, de fusta
massissa, mitjançant escuma de poliuretà, prèvia col·locació de cinta autoadhesiva, impermeable
a l'aire i reguladora de la humitat, que actua com a barrera de vapor; segellat del junt exterior
entre bastiment i obra amb silicona neutra, per garantir la seva estanquitat a l'aire i a l'aigua;
sense incloure la col·locació del bastiment de base. Totalment muntada i provada.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament del bastiment en el bastiment de
base. Calçat del bastiment per a la seva posterior fixació. Fixació del bastiment al bastiment de
base. Segellat del junt entre bastiment i bastiment de base. Col·locació de la barrera de vapor
interna. Fixació del tapajunts al bastiment de base, per la cara interior. Segellat del junt exterior
entre bastiment i 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 executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,00Façana nord
4 4,00Façana sud

10,00 10,00

Total U  ......: 10,00

Pressupost parcial nº 1 FUSTERIES FAÇANES N - S
Nº U Descripció Amidament
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1.2 U Subministrament i muntatge de fusteria exterior de fusta de pi, per a porta amb frontissa,
d'obertura cap a l'interior de 1150x2000 mm, fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm,
motllura recta, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior,
amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica
del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe
4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant
sistema d'envernissat translúcid, compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció
preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de
terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i
de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de
tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant
falleba de palanca, manilla amb clau en colors estàndard i obertura de microventilació; amb
bastiment de base d'alumini. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe
4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210. Inclús neteja del
bastiment de base ja instal·lat; allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base; fixació
del bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, de cap cilíndric; aplicació
d'escuma de poliuretà per al segellat del junt entre el bastiment i el bastiment de base per a
aïllament termoacústic; fixació al bastiment de base, per la seva cara interior, de tapajunts
perimetral de 70x15 mm, recte, de fusta massissa, mitjançant escuma de poliuretà, prèvia
col·locació de cinta autoadhesiva, impermeable a l'aire i reguladora de la humitat, que actua com
a barrera de vapor; segellat del junt exterior entre bastiment i obra amb silicona neutra, per
garantir la seva estanquitat a l'aire i a l'aigua; sense incloure la col·locació del bastiment de base
bàsic d'alumini. Totalment muntada i provada.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament del bastiment en el bastiment de
base. Calçat del bastiment per a la seva posterior fixació. Fixació del bastiment al bastiment de
base. Segellat del junt entre bastiment i bastiment de base. Col·locació de la barrera de vapor
interna. Fixació del tapajunts al bastiment de base, per la cara interior. Segellat del junt exterior
entre bastiment i 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 executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Façana sud

1,00 1,00

Total U  ......: 1,00

Pressupost parcial nº 1 FUSTERIES FAÇANES N - S
Nº U Descripció Amidament
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1.3 U Subministrament i muntatge de fusteria exterior de fusta de pi, per a finestra amb frontissa,
d'obertura cap a l'interior de 800x1000 mm, fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm,
motllura clàssica, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior,
amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica
del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe
4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons UNE-EN
12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat
mitjançant sistema d'envernissat translúcid, compost d'una primera mà d'impregnació per a la
protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags, i posterior aplicació d'una
capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels
rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta
perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura
mitjançant falleba de palanca, manilla amb clau en colors estàndard i obertura de microventilació;
amb bastiment de base d'alumini. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210.
Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat; allotjament i calçat del bastiment en el bastiment
de base; fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, de cap
cilíndric; aplicació d'escuma de poliuretà per al segellat del junt entre el bastiment i el bastiment
de base per a aïllament termoacústic; fixació al bastiment de base, per la seva cara interior, de
tapajunts perimetral de 70x15 mm, recte, de fusta massissa, mitjançant escuma de poliuretà,
prèvia col·locació de cinta autoadhesiva, impermeable a l'aire i reguladora de la humitat, que
actua com a barrera de vapor; segellat del junt exterior entre bastiment i obra amb silicona neutra,
per garantir la seva estanquitat a l'aire i a l'aigua; sense incloure la col·locació del bastiment de
base bàsic d'alumini. Totalment muntada i provada.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament del bastiment en el bastiment de
base. Calçat del bastiment per a la seva posterior fixació. Fixació del bastiment al bastiment de
base. Segellat del junt entre bastiment i bastiment de base. Col·locació de la barrera de vapor
interna. Fixació del tapajunts al bastiment de base, per la cara interior. Segellat del junt exterior
entre bastiment i 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 executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Façana nord
1 1,00Façana sud

2,00 2,00

Total U  ......: 2,00

1.4 M² Doble envidriament Protek PS "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunt format per vidre
exterior laminar incolor 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant una
làmina de butiral de polivinil incolor, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i
doble segellat perimetral de 10 mm, i vidre interior Protek laminar incolor de 4+4 mm d'espessor
compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina de butiral de polivinil
incolor; 26 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona Sikasil WS-305-N "SIKA" compatible amb el
material suport, en la cara exterior, i amb perfil continu de neoprè en la cara interior. Inclús talls
del vidre, col·locació de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica de
Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés
cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 1,00 1,60 16,00Finestres full practicable + fix
1 1,15 2,00 2,30Balconera pl. 1ª
2 0,80 1,00 1,60Finestres buits pl. 2ª

19,90 19,90

Total m²  ......: 19,90

Pressupost parcial nº 1 FUSTERIES FAÇANES N - S
Nº U Descripció Amidament
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1.5 M² Formació de capa de vernís a l'aigua, per exteriors, incolor, acabat setinat, sobre superfície de
fusteria de fusta, mitjançant aplicació d'una mà de fons aquós protector, insecticida, fungicida i
termicida, transparent i incolor, (rendiment: 0,22 l/m²), com fixador de superfície i dues mans
d'acabat amb vernís a l'aigua a porus tancat, a base de copolímers acrílics en dispersió aquosa i
pigments transparents, (rendiment: 0,063 l/m² cada mà). Preparació del suport mitjançant escatat
de la seva superfície i posterior neteja, abans de començar l'aplicació de la mà d'emprimació i de
cada mà de vernís, encintat i tractament de juntes.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
successiva, amb intervals d'assecat, de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense descomptar buits, a dues cares, de fora a fora del tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, per ambdues cares, incloent els tapajunts.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 1,00 1,60 16,00Finestres full practicable + fix
1 1,15 2,00 2,30Balconera pl. 1ª
2 0,80 1,00 1,60Finestres buits pl. 2ª

19,90 19,90

Total m²  ......: 19,90

Pressupost parcial nº 1 FUSTERIES FAÇANES N - S
Nº U Descripció Amidament
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2.2 U Col·locació i fixació de bastiment de base fusta, mitjançant rebut al parament de les patilles
d'ancoratge amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-5.
Inclou: Replanteig. Obertura de buits per embotir els ancoratges. Anivellació i aplomat.
Apuntalament. Tapat de buits amb morter.
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.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 7,00Obertures

7,00 7,00

Total U  ......: 7,00

2.3 U Subministrament i muntatge de fusteria exterior de fusta de pi, per a porta amb frontissa,
d'obertura cap a l'interior de 1250x2250 mm, fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm,
motllura clàssica, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior,
amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica
del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe
4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant
sistema d'envernissat translúcid, compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció
preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de
terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i
de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de
tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant
falleba de palanca, manilla amb clau en colors estàndard i obertura de microventilació; inclòs
bastiment de base. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210. Inclús neteja del
bastiment de base ja instal·lat; allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base; fixació
del bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, de cap cilíndric; aplicació
d'escuma de poliuretà per al segellat del junt entre el bastiment i el bastiment de base per a
aïllament termoacústic; fixació al bastiment de base, per la seva cara interior, de tapajunts
perimetral de 70x15 mm, recte, de fusta massissa, mitjançant escuma de poliuretà, prèvia
col·locació de cinta autoadhesiva, impermeable a l'aire i reguladora de la humitat, que actua com
a barrera de vapor; segellat del junt exterior entre bastiment i obra amb silicona neutra, per
garantir la seva estanquitat a l'aire i a l'aigua; sense incloure la col·locació del bastiment de base
bàsic d'alumini. Totalment muntada i provada.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament del bastiment en el bastiment de
base. Calçat del bastiment per a la seva posterior fixació. Fixació del bastiment al bastiment de
base. Segellat del junt entre bastiment i bastiment de base. Col·locació de la barrera de vapor
interna. Fixació del tapajunts al bastiment de base, per la cara interior. Segellat del junt exterior
entre bastiment i 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 executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,00Balconeres pl. 1ª façana principal

3,00 3,00

Total U  ......: 3,00

Pressupost parcial nº 2 SUBSTITUCIÓ FUSTERIA FAÇANA PRINCIPAL
Nº U Descripció Amidament
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2.4 U Subministrament i muntatge de fusteria exterior de fusta de pi, per a finestra amb frontissa,
d'obertura cap a l'interior de 600x600 mm, fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm,
motllura clàssica, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior,
amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica
del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe
4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons UNE-EN
12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat
mitjançant sistema d'envernissat translúcid, compost d'una primera mà d'impregnació per a la
protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags, i posterior aplicació d'una
capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels
rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta
perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura
mitjançant falleba de palanca, manilla en colors estàndard i obertura de microventilació; amb
bastiment de base d'alumini. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe
4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons UNE-EN
12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210. Inclús
neteja del bastiment de base ja instal·lat; allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de
base; fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, de cap cilíndric;
aplicació d'escuma de poliuretà per al segellat del junt entre el bastiment i el bastiment de base
per a aïllament termoacústic; fixació al bastiment de base, per la seva cara interior, de tapajunts
perimetral de 70x15 mm, recte, de fusta massissa, mitjançant escuma de poliuretà, prèvia
col·locació de cinta autoadhesiva, impermeable a l'aire i reguladora de la humitat, que actua com
a barrera de vapor; segellat del junt exterior entre bastiment i obra amb silicona neutra, per
garantir la seva estanquitat a l'aire i a l'aigua; sense incloure la col·locació del bastiment de base
bàsic d'alumini. Totalment muntada i provada.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament del bastiment en el bastiment de
base. Calçat del bastiment per a la seva posterior fixació. Fixació del bastiment al bastiment de
base. Segellat del junt entre bastiment i bastiment de base. Col·locació de la barrera de vapor
interna. Fixació del tapajunts al bastiment de base, per la cara interior. Segellat del junt exterior
entre bastiment i 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 executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,00Buits d'obra pl. 2ª

4,00 4,00

Total U  ......: 4,00

2.5 U Subministrament i muntatge de persiana de cadeneta de 1250x2100 mm, formada per lamel·les de
fusta de pi, acabat envernissat, unides mitjançant ganxos de filferro d'acer galvanitzat i capçal de
fusta de pi, acabat envernissat. Inclús p/p d'accessoris. Totalment muntada i provada.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana sobre el parament.
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.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,00Balconeres pl. 1ª façana principal

3,00 3,00

Total U  ......: 3,00

Pressupost parcial nº 2 SUBSTITUCIÓ FUSTERIA FAÇANA PRINCIPAL
Nº U Descripció Amidament

ANNEX PRESSUPOST Pàgina 6



2.6 M² Doble envidriament Protek PS "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunt format per vidre
exterior laminar incolor 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant una
làmina de butiral de polivinil incolor, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i
doble segellat perimetral de 10 mm, i vidre interior Protek laminar incolor de 4+4 mm d'espessor
compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina de butiral de polivinil
incolor; 26 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona Sikasil WS-305-N "SIKA" compatible amb el
material suport, en la cara exterior, i amb perfil continu de neoprè en la cara interior. Inclús talls
del vidre, col·locació de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica de
Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés
cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 1,25 2,25 8,44Balconera
4 0,60 0,60 1,44Finestró

9,88 9,88

Total m²  ......: 9,88

2.7 M² Formació de capa de vernís a l'aigua, per exteriors, incolor, acabat setinat, sobre superfície de
fusteria de fusta, mitjançant aplicació d'una mà de fons aquós protector, insecticida, fungicida i
termicida, transparent i incolor, (rendiment: 0,22 l/m²), com fixador de superfície i dues mans
d'acabat amb vernís a l'aigua a porus tancat, a base de copolímers acrílics en dispersió aquosa i
pigments transparents, (rendiment: 0,063 l/m² cada mà). Preparació del suport mitjançant escatat
de la seva superfície i posterior neteja, abans de començar l'aplicació de la mà d'emprimació i de
cada mà de vernís, encintat i tractament de juntes.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
successiva, amb intervals d'assecat, de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense descomptar buits, a dues cares, de fora a fora del tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, per ambdues cares, incloent els tapajunts.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 1,25 2,25 8,44Balconera
4 0,60 0,60 1,44Finestró

9,88 9,88

Total m²  ......: 9,88

2.8 M Formació d'escopidor de pedra natural, igual als existents en la resta d'obertures, de 330 a 350
mm d'amplada i 20 mm de gruix, amb goteró, cara i cantell recte polit i grava adherida a la
superfície en la seva cara inferior i encastat en els brancals, cobrint els ampits d'una finestra, els
sortints dels paràmetres, les cornises de façana, etc., rebut amb morter de ciment, industrial, amb
additiu hidròfug, M-10, creant un pendent suficient per a evacuar l'aigua i rejuntat entre peces i de
les unions amb els murs amb morter de juntes especial per a pedra natural. Inclús p/p de
replanteig, talls i neteja final.
Inclou: Replanteig de les peces en el forat o acabament. Preparació i regularització del suport.
Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Rejuntat i neteja de l'escopidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud del ample del buit, amidada segons documentació
gràfica de Projecte, incrementada en 5 cm a cada costat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els encastaments en els brancals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 0,60 1,80Finestrons

1,80 1,80

Total m  ......: 1,80

Pressupost parcial nº 2 SUBSTITUCIÓ FUSTERIA FAÇANA PRINCIPAL
Nº U Descripció Amidament
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3.1 M Realització de tractament preventiu sobre els elements estructurals de fusta de l'edifici pel control
de la propagació de tèrmits consistent en la realització d'entre 3 i 5 taladres per cada m.l.
d'elements de fusta a tractar en els quals es fixarà una vàlvula antirretorn per les quals
s'introduirà el producte líquid adequat pel control d'aquest tipus d'espècie.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Sostre pl. baixa:

19 3,10 58,90Crugia N
14 3,65 51,10Crugia central
19 3,45 65,55Crugia S

Sostre pl. 1ª
20 3,20 64,00Crugia N
15 3,85 57,75Crugia central
21 3,65 76,65Crugia S

373,95 373,95

Total m  ......: 373,95

Pressupost parcial nº 3 TRACTAMENT PREVENTIU D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE FUSTA
Nº U Descripció Amidament
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4.1 M² Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical
exterior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que
quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 13,36 2,00 26,72Sòcol façana est

26,72 26,72

Total m²  ......: 26,72

4.2 M2 Neteja de la pedra en de maçoneria mitjançant raspallat manual, realitzada amb respall de pues
metàl·liques, per eliminació de fongs i eflorescencies existents, en treballs de consolidació de
murs de maçoneria.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
127 127,00Façana nord

127,00 127,00

Total m2  ......: 127,00

4.3 U Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores, motor dièsel, de 15 m d'altura màxima de treball.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma d'alquiler diari, segons condicions definides en el
contracte subscrit amb l'empresa suministradora.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el manteniment i l'assegurança de responsabilitat
civil.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,00Dies

5,00 5,00

Total U  ......: 5,00

4.4 M² Formació de capa d'esmalt sintètic, color a escollir, acabat brillant, sobre superfície de ferro o
acer, mitjançant aplicació de dues mans d'emprimació anticorrosiva, com fixador de superfície i
protector antioxidant, amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 55 microns per ma (rendiment:
0,139 l/m²) i dues mans d'acabat amb esmalt sintètic a base de resines alquídiques, amb un
espessor mínim de pel·lícula seca de 40 microns per ma (rendiment: 0,091 l/m²). Neteja i
preparació de la superfície a pintar, mitjançant mètodes manuals fins a deixar-la exempta de
greixos, abans de començar l'aplicació de la 1ª mà d'emprimació.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense descomptar buits, considerant la superfície que tanquen, definida per les seves dimensions
màximes, per una sola cara.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, per una sola cara, considerant la superfície que tanquen, definida per les seves
dimensions màximes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,00 2,50 5,00Reixa

5,00 5,00

Total m²  ......: 5,00

Pressupost parcial nº 4 INTERVENCIONS FAÇANA
Nº U Descripció Amidament
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4.5 U Desmuntatge de fusteria envidrada de fusta formada per una fulla batent superior i fulla fixa
inferior situada en planta baixa, de menys de 3 m² de superfície, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra 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.

Planta baixa Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00balconera distribuidor

1,00 1,00

Total U  ......: 1,00

4.6 U Subministrament i muntatge de fusteria exterior de fusta de pi, per a porta amb frontissa,
d'obertura cap a l'interior de 1000x2200 mm, fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm,
motllura recta, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior,
amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica
del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe
4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant
sistema d'envernissat translúcid, compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció
preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de
terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i
de la intempèrie; inclòs aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de
tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant
pany i clau de seguretat, manilla interior i exterior cromada i obertura de microventilació.
Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació a la
resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210. Inclòs neteja del bastiment de base
ja instal·lat; allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base; fixació del bastiment al
bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, de cap cilíndric; aplicació d'escuma de
poliuretà per al segellat del junt entre el bastiment i el bastiment de base per a aïllament
termoacústic; fixació al bastiment de base, per la seva cara interior, de tapajunts perimetral de
70x15 mm, recte, de fusta massissa, mitjançant escuma de poliuretà, prèvia col·locació de cinta
autoadhesiva, impermeable a l'aire i reguladora de la humitat, que actua com a barrera de vapor;
segellat del junt exterior entre bastiment i obra amb silicona neutra, per garantir la seva
estanquitat a l'aire i a l'aigua; sense incloure la col·locació del bastiment de base bàsic d'alumini.
Totalment muntada i provada.
Inclou: Neteja del bastiment de base ja instal·lat. Allotjament del bastiment en el bastiment de
base. Calçat del bastiment per a la seva posterior fixació. Fixació del bastiment al bastiment de
base. Segellat del junt entre bastiment i bastiment de base. Col·locació de la barrera de vapor
interna. Fixació del tapajunts al bastiment de base, per la cara interior. Segellat del junt exterior
entre bastiment i 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 executades segons
especificacions de Projecte.

Planta baixa Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00balconera distribuidor

1,00 1,00

Total U  ......: 1,00

Pressupost parcial nº 4 INTERVENCIONS FAÇANA
Nº U Descripció Amidament
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4.7 M² Doble envidriament Protek PS "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunt format per vidre
exterior laminar incolor 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant una
làmina de butiral de polivinil incolor, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i
doble segellat perimetral de 10 mm, i vidre interior Protek laminar incolor de 4+4 mm d'espessor
compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina de butiral de polivinil
incolor; 26 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona Sikasil WS-305-N "SIKA" compatible amb el
material suport, en la cara exterior, i amb perfil continu de neoprè en la cara interior. Inclús talls
del vidre, col·locació de rivets i senyalització de les fulles.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica de
Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés
cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

Planta baixa Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00 2,20 2,20Porta

2,20 2,20

Total m²  ......: 2,20

4.8 M² Formació de capa de vernís a l'aigua, per exteriors, incolor, acabat setinat, sobre superfície de
fusteria de fusta, mitjançant aplicació d'una mà de fons aquós protector, insecticida, fungicida i
termicida, transparent i incolor, (rendiment: 0,22 l/m²), com fixador de superfície i dues mans
d'acabat amb vernís a l'aigua a porus tancat, a base de copolímers acrílics en dispersió aquosa i
pigments transparents, (rendiment: 0,063 l/m² cada mà). Preparació del suport mitjançant escatat
de la seva superfície i posterior neteja, abans de començar l'aplicació de la mà d'emprimació i de
cada mà de vernís, encintat i tractament de juntes.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
successiva, amb intervals d'assecat, de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense descomptar buits, a dues cares, de fora a fora del tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, per ambdues cares, incloent els tapajunts.

Planta baixa Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00 2,20 2,20Porta

2,20 2,20

Total m²  ......: 2,20

Pressupost parcial nº 4 INTERVENCIONS FAÇANA
Nº U Descripció Amidament
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5.1 U Porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, d'una fulla batent, dimensions 250x150 cm, formada
per: bastidor compost de barana superior i inferior de tub rectangular de perfil buit d'acer laminat
en fred de 40x25x1,5 mm i muntants de tub rectangular de perfil buit d'acer laminat en fred de
40x25x1,5 mm amb una separació de 100 cm entre si; pany per reblert dels buits del bastidor
compost de barrots verticals de llistó quadrat de perfil massís d'acer laminat en calent de 12x12
mm amb una separació de 10 cm i passamans de tub rectangular de perfil buit d'acer laminat en
fred de 40x25x1,5 mm. Obertura manual. Inclús p/p de frontisses o ancoratges metàl·lics laterals
dels bastidors, armadura portant de la cancel·la i rebuts a obra, elements d'ancoratge, ferramentes
de seguretat i tancament, acabat amb emprimació antioxidant i accessoris. Totalment muntada i
provada per l'empresa instal·ladora.
Inclou: Replanteig. Col·locació i muntatge del pal de fixació. Instal·lació de la porta reixa. Abocat
del formigó. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Repàs i
greixatge de mecanismes.
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.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Pas a plaça de l'església

1,00 1,00

Total U  ......: 1,00

5.2 U Porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, de fulla corredissa, dimensions 650x150 cm, formada
per: bastidor compost de barana superior i inferior de tub rectangular de perfil buit d'acer laminat
en fred de 40x25x1,5 mm i muntants de tub rectangular de perfil buit d'acer laminat en fred de
40x25x1,5 mm amb una separació de 100 cm entre si; pany per reblert dels buits del bastidor
compost de barrots verticals de llistó quadrat de perfil massís d'acer laminat en calent de 12x12
mm amb una separació de 10 cm i passamans de tub rectangular de perfil buit d'acer laminat en
fred de 40x25x1,5 mm. Obertura manual. Inclús p/p de pòrtic lateral de sustentació i topall de
tancament, guia inferior amb UPN 100 i quadrat massís de 25x25 mm asseguts amb formigó
HM-25/B/20/I i rebuts a obra; rodes per lliscament, amb coixinet de greixatge permanent, elements
d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació antioxidant i
accessoris. Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels perfils guia. Instal·lació de la porta reixa. Abocat del
formigó. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Repàs i greixatge
de mecanismes i guies.
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.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Accés des de carrer 
1,00 1,00

Total U  ......: 1,00

5.3 U Porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, d'una fulla batent, dimensions 120x150 cm, formada
per: bastidor compost de barana superior i inferior de tub rectangular de perfil buit d'acer laminat
en fred de 40x25x1,5 mm i muntants de tub rectangular de perfil buit d'acer laminat en fred de
40x25x1,5 mm amb una separació de 100 cm entre si; pany per reblert dels buits del bastidor
compost de barrots verticals de llistó quadrat de perfil massís d'acer laminat en calent de 12x12
mm amb una separació de 10 cm i passamans de tub rectangular de perfil buit d'acer laminat en
fred de 40x25x1,5 mm.. Obertura manual. Inclús p/p de frontisses o ancoratges metàl·lics laterals
dels bastidors asseguts amb formigó HM-25/B/20/I, armadura portant de la cancel·la i rebuts a
obra, elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació
antioxidant i accessoris. Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora.
Inclou: Instal·lació de la porta reixa. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema
d'accionament. Repàs i greixatge de mecanismes.
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.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 5 PATI
Nº U Descripció Amidament

ANNEX PRESSUPOST Pàgina 12



1 1,00Porta escales
1,00 1,00

Total U  ......: 1,00

5.4 M Passamans recte metàl·lic, format per tub buit d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre, amb
suports metàl·lics fixats al parament mitjançant ancoratge mecànic amb tacs de niló i cargols
d'acer. Inclús p/p de replanteig dels suports, fixació dels suports al parament i fixació del
passamans als suports. Elaborat en taller i muntat a obra. Totalment acabat i llest per pintar.
Inclou: Replanteig dels suports. Fixació dels suports al parament. Fixació del passamans als
suports.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 34,00 34,00Passamà

34,00 34,00

Total m  ......: 34,00

5.5 M² Repercussió d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució
dels treballs de serralleria , amb un grau de complexitat baix, inclosa p/p d'elements comuns.
Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura
de buits, fixació de suports, rebaixos, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge,
encaixonat i tapat de forats i buits.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de pati, mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m²  ......: 360,00

Barcelona, gener de 2020
Arquitecte

Alexandre Bantulà i Gómez

Pressupost parcial nº 5 PATI
Nº U Descripció Amidament
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1 FUSTERIES FAÇANES N - S ....................................................… 14.340,88
2 SUBSTITUCIÓ FUSTERIA FAÇANA PRINCIPAL ......................................… 8.558,86
3 TRACTAMENT PREVENTIU D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE FUSTA ......................… 4.038,66
4 INTERVENCIONS FAÇANA .......................................................… 4.416,05
5 PATI .......................................................................… 8.222,07
Pressupost d'execució material 39.576,52
13% de despeses generals 5.144,95
6% de benefici industrial 2.374,59
Suma 47.096,06
21% 9.890,17

Pressupost d'execució per contracta 56.986,23

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CINQUANTA-SIS MIL NOU-CENTS
VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS.

Barcelona, gener de 2020
Arquitecte

Alexandre Bantulà i Gómez

Projecte: ANNEX PRESSUPOST
Capítol Import


