
Pressupost



1.1 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica de 10
cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor 15,000 6,74 101,10

1.2 K2164671 m2 Enderroc de paret de tancament de
totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície
amidada segons les especificacions de
la DT. 4,240 10,83 45,92

1.3 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm
de gruix, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície
amidada segons les especificacions de
la DT. 2,640 5,57 14,70

1.4 K2135121 m3 Enderroc de mur de contenció de
maçoneria, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum
realment enderrocat, amidat com a
diferència entre els perfils aixecats
abans de començar l'enderroc i els
aixecats  al finalitzar l'enderroc, aprovats
per la DF. 2,430 93,34 226,82

1.5 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta
interior amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor 5,000 19,23 96,15

1.6 K21A5P11 u Arrencada de persiana enrotllable de
fins a 3 m2, inclosos mecanismes i
accessoris, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element
realment arrencat o desmuntat segons
les especificacions de la DT. 3,000 11,58 34,74

1.7 K21J1011 u Arrencada d'instal·lació de distribució
d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes
per a cada unitat de 100 m2 de
superfície servida per la instal·lació, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor 1,000 217,25 217,25

1.8 K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris
d'instal·lació elèctrica superficial, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m linial de tub
realment arrencat, amidat segons les
especificacions de la DT. 500,000 0,88 440,00

1.9 K2157A1A m2 Desmuntatge de plaques conformades
de planxa d'acer conformada amb
mitjans manuals, aplec de material per a
la seva reutilització i carrega de runa
sobre camió o contendor 100,000 9,33 933,00
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1.10 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i
transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a
transport de 7 t, amb un recorregut de
més de 2 i fins a 5 km.
Criteri d'amidament:  m3 de volum
amidat amb el criteri de la partida d'obra
d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de
condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per
la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses
d'abocament ni de manteniment de
l'abocador.
Es considera un increment per
esponjament d'un 35%. 23,424 4,66 109,16

1.11 K2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat,
amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció
no inclòs, de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició,
amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de
cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida
corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les 
despeses per la disposició de cada tipus
de residu al centre corresponent.
No inclou l'emissió del certificat per part
de l'entitat receptora. 23,424 14,76 345,74

Total pressupost parcial nº 1 ENDERROCS I GESTIO DE RESIDUS : 2.564,58
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2.1 K614GPAK m2 Paredó recolzat divisori de 7,5 cm de
gruix, de totxana de 290x140x75 mm,
LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1 , per a revestir, col.locat
amb morter mixt 1:2:10 21,840 21,05 459,73

2.2 K612T5AV m2 Paret de tancament recolzada de gruix
14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter per a ram de paleta industrialitzat
M 5 (5 N/mm2) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície
amidada segons les especificacions de
la DT.
Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es
dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el
100%
Als forats que no es dedueixin, o que es
dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 1 00%
del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació
dels elements que configuren l'obertura,
com és ara bastiments, excepte en el
cas de forats de mé s de 4,00 m2 en
què aquesta col·locació es compta a
part.
Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel
què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran,
si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat. 7,730 35,61 275,27
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2.3 K618561K m2 Paret de tancament de gruix 20 cm, de
bloc foradat llis de 400x200x200 mm, de
morter de ciment, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-3, per a revestir,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra
de pedra granítica.
Criteri d'amidament: m2 de superfície
amidada segons les especificacions de
la DT.
Amb deducció del volum corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es
dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el
100%
Als forats que no es dedueixin, o que es
dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 1 00%
del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació
dels elements que configuren l'obertura,
com és ara bastiments, excepte en el
cas de forats de mé s de 4,00 m2 en
què aquesta col·locació es compta a
part.
Inclouen l'execució de tots els treballs
necessaris per a resoldre l'obertura, pel
què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran,
si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat. 7,600 37,79 287,20

2.4 E8J1DRCK m Coronament de parets de 28 a 29 cm de
gruix, amb maó calat de 50 mm de
gruix, col·locat a plec de llibre, amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l.
Criteri d'amidament: m de llargària
amidada segons les especificacions de
la DT. 5,000 28,13 140,65

Total pressupost parcial nº 2 RAM DE PALETA : 1.162,85
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3.1 E81131D4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament
vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com
a màxim, amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, remolinat i lliscat amb ciment
pòrtland amb filler calcari 32,5 R 45,460 24,83 1.128,77

3.2 E823123V m2 Enrajolat de parament vertical interior a
una alçària <=3 m, amb rajola de
valència, preu alt, de 16 a 25 peces/m2,
col.locades amb morter adhesiu C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888) 5,400 19,82 107,03

3.3 E86AU020 m2 Folrat de paraments verticals amb
planxa d'acer inoxidable, AISI 304,
d'1mm de gruix, acabada polida,
col·locada amb fixacions 6,750 92,79 626,33

Total pressupost parcial nº 3 REVESTIMENTS : 1.862,13
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4.1 K9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment
de terratzo o pedra.
Criteri d'amidament: m2 de superfí cie
amidada segons les especificacions del
projecte, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament
específic dels acords amb les vores,
sense que comporti l'ú s de material
diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat. 76,900 10,50 807,45

Total pressupost parcial nº 4 PAVIMENTS : 807,45
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5.1 E545P336P01 m2 Coberta sandwich "in situ" amb dues
planxes nervades galvanitzada i lacada
de color estàndard amb nervis separats
entre 250 i 270 mm, de gruix 0,6 mm,
amb una inèrcia entre 13 i 21 cm4, i un
pes entre 5 i 6 kg, amb pendent inferior
a 30 %, perfils omega d' acer galvanitzat
d'alçària 60 mm com a separadors, i
aïllament amb feltre de llana de roca de
20 a 25 kg/m3 i de gruix 80 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície 
amidada segons les especificacions de
la DT.
Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 100,000 45,30 4.530,00

Total pressupost parcial nº 5 COBERTES : 4.530,00
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6.1 KAP35184 u Bastiment de 3/4 per a porta, de fulles
batents, de fusta de pi roig per a pintar
per a una llum de bastiment de 80 cm
d'amplària i 190 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat amidada
segons les especificacions de la DT.
La unitat d'obra no inclou el cost de la
col·locació del bastiment, que és
imputable a la unitat d'obra d'execució
de la paret on va col·locat  si la
superfície del bastiment és igual o
inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra
específica de col·locació de bastiments
en altre cas. 1,000 80,27 80,27

6.2 KAQ1U010 u Fulla batent per a porta exterior, de
tauler de fusta premsada amb resines
fenòliques, de 40 mm de gruix, amb
bastiment d'acer amb perfil laminat, de
80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària 1,000 271,51 271,51

6.3 KAN31D10 u Bastiment de base per a finestra, de
fusta de pi roig de secció 70x35 mm, per
a un buit d'obra aproximat de 150x120
cm.
Criteri d'amidament: Unitat amidada
segons les especificacions de la DT.
La unitat d'obra no inclou el cost de la
col·locació del bastiment, que és
imputable a la unitat d'obra d'execució
de la paret on va col·locat  si la
superfície del bastiment és igual o
inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra
específica de col·locació de bastiments
en altre cas. 4,200 27,53 115,63

6.4 KC151401 m2 Vidre laminar de seguretat de dues
llunes, amb acabat de lluna incolora, de
6+4 mm de gruix, amb 1 butiral
transparent, col·locat amb llistó de vidre
sobre fusta, acer o alumini.
Criteri d'amidament: m2 de superfície
amidada segons les especificacions de
la DT.
S'han de considerar les respectives
dimensions segons els criteris següents,
cal prendre el múltiple immediat superior
en cas que la dimensió  no ho sigui:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25
m2 per unitat 8,800 66,41 584,41

6.5 KAAGU010P01 u Porta automàtica de vidre
corredera.,2fulls.,200x215cm,col. 1,000 2.586,10 2.586,10

6.6 KAM11AA5 m2 Tancament de vidre lluna incolora
trempada de 10 mm de gruix, amb una
fulla batent, col·locat amb fixacions
mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície
amidada segons les especificacions de
la DT.
La partida inclou la col·locació de les
fixacions mecàniques de les targes
fixes. 2,025 316,15 640,20

6.7 KAMW1001 u Tancaportes per a porta de vidre,
encastat al paviment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat
instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT. 1,000 215,30 215,30
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6.8 KAMW2002 u Pany per a porta de vidre, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat
instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT. 1,000 140,88 140,88

Total pressupost parcial nº 6 FUSTERIA EXTERIOR : 4.634,30
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7.1 KAP36184 u Bastiment de paredó per a porta, de
fulles batents, de fusta de pi roig per a
pintar per a una llum de bastiment de 80
cm d'amplària i 190 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat amidada
segons les especificacions de la DT.
La unitat d'obra no inclou el cost de la
col·locació del bastiment, que és
imputable a la unitat d'obra d'execució
de la paret on va col·locat  si la
superfície del bastiment és igual o
inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra
específica de col·locació de bastiments
en altre cas. 1,000 74,48 74,48

7.2 KAQDU010 u Fulla batent per a porta interior, de fusta
de pi de flandes per a envernissar, de 35
mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 80 cm d'amplària i
de 200 cm d'alçària 1,000 172,01 172,01

Total pressupost parcial nº 7 FUSTERIA INTERIOR : 246,49
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8.1 PAELEC1 PA Instal·lació elèctrica necessària per nova
alimentació de la porta automàtica de
separació del pavelló amb la sala del
bar. Inclou protecció en el quadre
general existent, canal i cablejat tipus
Afumex des del quadre fins la porta, així
com els accessoris necessaris i l'ajuda
del ram de paleta. 1,000 257,50 257,50

8.2 PAELEC2 PA Instal·lació elèctrica necessària per nova
instal·lació del bar. Inclou protecció en el
quadre general existent, canal i cablejat
tipus afumex des del quadre fins el
subquadre del bar a instal·lar,
aparamenta del subquadre, endolls de la
zona del bar i magatzem, nou
enllumenat de la zona del bar i
magatzem, cablejat tipus Afumex, així
com els accessoris necessaris i l'ajuda
del ram de paleta. 1,000 2.970,56 2.970,56

Total pressupost parcial nº 8 INSTAL·LACIO LLUM : 3.228,06
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9.1 PASAN PA Partida alçada de modificació de la
instal·lació d'aigua existent per nova
ubicació de la barra del bar. Inclou
desmuntatge de la instal·lació existent i
tots els tubs i accessoris per a la nova
instal·lació, incloent aixeta
d'accionament no manual i aixeta a
l'exterior, així com les ajudes del ram de
paleta necessàries. Inclou també els
desaigües necessaris. 1,000 651,05 651,05

Total pressupost parcial nº 9 INSTAL·LACIO AIGUA : 651,05
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10.1 KEGA24D9B u Bomba de calor partida d'expansió
directa amb condensació per aire de
tipus mural, unitat exterior amb
ventiladors axials, 2 unitat interior amb
ventilador centrífug, comandament a
distància i termòstat, de 3,5 kW de
potència tèrmica aproximada tant en
fred com en calor, de EER de 2,60 a
2,80, amb alimentació monofàsica de
230 V, amb 1 compressor hermètic
rotatiu i fluid frigorífic R407c, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat
instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT.
Inclou ajut del ram de paleta. 1,000 1.477,66 1.477,66

Total pressupost parcial nº 10 CLIMATITZACIÓ : 1.477,66
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11.1 4P111610P02 u Instal·lació vista d'antena col·lectiva de
TV, caixes de derivació, preses de
senyal de TV i FM i conductors.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat
instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT. 1,000 1.358,79 1.358,79

Total pressupost parcial nº 11 TELECOMUNICACIONS : 1.358,79
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12.1 EJ18LCAA u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb
una pica i escorredor, 90 a 100 cm de
llargària, acabat brillant i fins a 50 cm
d'amplària, preu superior, encastada a
un taulell de cuina.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat
instal·lada, amidada segons les
especificacions de la DT. 1,000 99,32 99,32

Total pressupost parcial nº 12 SANITARIS : 99,32
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13.1 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix,
amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa segelladora i dues
d'acabat 81,250 5,52 448,50

13.2 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície
real amidada segons les especificacions
de la DT.
Amb deducció de la superfície
corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície
dels paraments laterals de l'obertura en
una fondària de 30 cm, com a màxim,
excepte en el cas d'obertures de més de
4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha
d' amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels
elements que configuren l'obertura, com
ara bastiments que s'hagin embrutat. 119,600 4,85 580,06

13.3 K8AA2B23 m2 Envernissat de portes cegues de fusta,
al vernís sintètic, amb dues capes, amb
la superfície brillant.
Criteri d'amidament: m2 de superfície
real amidada segons les especificacions
de la DT. 10,080 9,50 95,76

Total pressupost parcial nº 13 PINTURA : 1.124,32
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14.1 EQ5BU010 m2 Taulell de planxa d'acer inoxidable AISI
316 d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb
gra 150, de 60 cm d'amplària, amb
forats per a soldar aigüeres, amb faldó
frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol
perimetral de 6 cm d'alçària, amb un
desenvolupament total de 77 cm i amb 5
plecs, col·locat amb suport i encastat al
parament 1,800 649,53 1.169,15

14.2 EQ88UA14P01 u Campana extractora d'acer inoxidable
AISI 304, per a ventilador a distància, de
2500 mm de llargària, 900 mm de
fondària i 650 mm d'alçària, amb 5 filtres
inclinats de malla d'alta eficàcia
disposats en línia, doble sistema de
recollida i drenatge de greixos i canal
primetral de recollida de greixos inclinat,
fixada mecànicament al parament 1,000 808,27 808,27

Total pressupost parcial nº 14 VARIS : 1.977,42
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Pressupost d'execució material
Import (€)

1 ENDERROCS I GESTIO DE RESIDUS ..................................… 2.564,58
2 RAM DE PALETA ..................................................… 1.162,85
3 REVESTIMENTS ...................................................… 1.862,13
4 PAVIMENTS ......................................................… 807,45
5 COBERTES .......................................................… 4.530,00
6 FUSTERIA EXTERIOR ..............................................… 4.634,30
7 FUSTERIA INTERIOR ..............................................… 246,49
8 INSTAL·LACIO LLUM ..............................................… 3.228,06
9 INSTAL·LACIO AIGUA .............................................… 651,05
10 CLIMATITZACIÓ .................................................… 1.477,66
11 TELECOMUNICACIONS .............................................… 1.358,79
12 SANITARIS .....................................................… 99,32
13 PINTURA .......................................................… 1.124,32
14 VARIS .........................................................… 1.977,42

Total ................… 25.724,42

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de VINT-I-CINC MIL SET-CENTS
VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS.

Canet de Mar, Febrer del 2011

Sereveis Tècnics Municipals
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