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QUADRE DE PREUS UNITARIS

P.UNITARI

CAPÍTOL 00 PRELIMINARS
01 PRELIMINARS
00.01.01

H392B020
7

pa

Tancament del perímetre de l'obra, amb pany, acceptable per
Comú d'Encamp, com a barrera provisional d'obra per impedir
l'accés en tot el perímetre de l'obra, per tota la durada d'obra.
Aquesta tanca es situarà de forma a que sigui compatible amb el
desenvolupament dels treballs. Inclou subministrament, muntatge i
desmuntatge. Inclou expressament l'adaptació de les mesures de
seguretat del Ministeri de Treball.

00.01.02

H1215250

pa

Replanteig, marcatge i verificació les vegades que sigui necessari.
Inclòs treballs de topografia.

CAPÍTOL 01 ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
01 ENDERROCS DE PAVIMENTS
01.01.01

m2

Enderroc de paviment existent ceràmic 1 cm de gruix, inclòs el
morter adhesiu i la xapa de recrescut de formigó armat de 9 cm
de gruix, amb mitjans manuals i mecànics. Inclou la neteja de la
zona i la recollida i el transport de la runa i els residus industrials
generats a un abocador autoritzat, inclòs taxes.

01.01.02

m

Desmuntatge i acòpi de sòcol de pedra natural granítica existent,
amb mitjans manuals i mecànics. Inclòs la neteja i preparació de la
peça per tornar-lo a col·locar. Inclou la neteja de la zona i la
recollida i el transport de la runa i els residus industrials generats a
un abocador autoritzat, inclòs taxes.

01.01.03

m

Desmuntatge i acòpi de contra petjada de graó, de pedra natural
granítica existent, amb mitjans manuals i mecànics. Inclòs la neteja
i preparació de la peça per tornar-lo a col·locar. Inclou la neteja de
la zona i la recollida i el transport de la runa i els residus industrials
generats a un abocador autoritzat, inclòs taxes.

01.02.01

pa

Desmuntatge, tall i retirada de totes les instal·lacions d'electricitat.
Inclou tota la xarxa interior elèctrica del paviment, cablejat, endolls,
caixes, amb mitjans manuals i mecànics. Inclòs la neteja i
preparació de la peça per tornar-lo a col·locar. Inclou la neteja de
la zona i la recollida i el transport de la runa i els residus industrials
generats a un abocador autoritzat, inclòs taxes.

02 ENDERROCS D'INSTAL·LACIONS

CAPÍTOL 09 PAVIMENTS
01 SOLERES I RECRESCUDES
09.01.01

E93628B1

66606D03-Quadre Preus-190523L

m2

Recrescut de paviment, de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 8 cm,
armada amb malla electrosoldada 150x150x6 mm. Abocat amb
bomba o cubilot.
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02 PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES
09.02.01

m2

Subministrament de paviment amb peces de gres porcel·lànic
rectificat, Dolmen gris rústic, de la casa Alcalagres, de mides
60x60x2 cm, col.locat amb Kerakoll H40 extreme i rejuntat amb
Kerakoll Fugalite bio.

09.02.02

m2

Col·locació de paviment amb peces de gres porcel·lànic rectificat,
Dolmen gris rústic, de la casa Alcalagres, de mides 60x60x2 cm,
col.locat amb Kerakoll H40 extreme i rejuntat amb Kerakoll Fugalite
bio.

09.03.01

m

Col·locació de sòcol de pedra natural granítica existent,
anteriorment acopiada, col·locat amb adhesiu C2 TE (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 ( UNE-EN 13888)

09.03.02

m

Col·locació de sòcol de contra petjada de natural granítica existent,
anteriorment acopiada, col·locat amb adhesiu C2 TE (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 ( UNE-EN 13888)

03 SÒCOL DE PEDRA

CAPÍTOL 13 INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
01 INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
13.01.01

u

Col·locació d'endoll de paviment existent, anteriorment acopiat,
col·locat amb adhesiu segons recomanacions del fabricant.

13.01.02

u

Col·locació de caixa encastada d'endolls de paviment existent,
anteriorment
acopiada,
col·locada
amb
adhesiu
segons
recomanacions del fabricant.

13.01.03

m

Subministrament i col·locació de cable PVC lliure d´halògens
H07Z1-K 750V Cu de secció 2,5 mm² unipolar. En linees endolls

13.01.04

m

Subministrament i col·locació de tub coarrugat ict-a de diàmetre
32 mm per instal·lació encastrada al paviment amb part
proporcional de fixacions

CAPÍTOL 29 SEGURETAT I SALUT
01 IMPLANTACIONS D'OBRA
29.01.01

83400027

66606D03-Quadre Preus-190523L

pa

Aplicació de les mesures de seguretat i salut a l'obra segons el
projecte de Seguretat i Salut a l'obra fet per l'empresa i aprovat per
la direcció facultativa. Inclòs la realització del Projecte de Seguretat
i salut, per part d'un tècnic abilitat.
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