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Pressupost d´altres treballs del

Birulés, Cabré, Romans, arquitectes SCP
del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles
Projecte Executiu de la Reforma i Ampliació

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  ALTRES TREBALLSOBRA 01
CANVI PORTA CORREDERA ACCÉS MUSEUCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Porta corredissa d'obertura automàtica model Manusa Visio 125 HD o equivalent, d'obertura lateral, d'una fullla de 155x210
cm. amb vidre laninar 5+5 amb butiral intermig, amb perfil superior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2
radars detectors de presència, 1 cèl.lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament.

Operador model Visio 125 de Manusa, format per un grup universal amb dos motors trifàsics de corrent alterna akimentat a
partir de xarxa monofàsica 230V/50Hz (115V/60Hz en opció), encoder magnètic de posició. velocitat i sentit de gir; panell
electrònic de control amb microprocessador de 16 bits o superior, auto-supervisió de funcionament i sistema de de gestió
dels motors amb tecnologia inverter i variació de voltatge i variació de freqüència independent (VVVF); transmissió ''Direct
Drive'' mitjançant acoplament directe del motor a la corretja de tracció (sense reductor); arrossegament de fulles mitjançant
sistema de braços creuats, amb una carrossa porta-fulla amb tres rodes de gran diàmetre, i un braç d'arrossegament; un
sistema de bateries d'emergència per provocar obertura o tancament de les fulles mòbils en cas de fallada del subministre
de corrent (configurable per l'usuari); un selector de maniobra que permet escollir entre els següents modes d'operació:
automàtic, obert, tancat, només sortida i obertura reduïda. Selector de maniobra equipat amb display digital que avisa a
l'usuari davant qualksevol anomalia, i permet regular els diferents paràmetres de funcionament de la porta. Amb els
següents paràmetres configurables de forma independent: velocitat d'obertura entre 0 i 100 cms/s per fulla; velocitat de
tancament entre 15 i 40 cms/s; força de tancament entre 40 i 140 N; pausa oberta, tancament temporitzat; sensibilitat del
radar interior i exterior, longitud de carrera i obertura reduïda. Allotjat en xasís d'alumini extruït de 125 mm. d'alçària i 180
mm. de profunditat. Fabricat segons normes ISO 9001:2000.

Instal.lada i llesta per funcionar. Amb tots els elements necessaris pel seu correcte funcionament

1 EASBZ01A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 unitats

C#*D#*E#*F#2 accés a 11 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Desmuntatge de porta corredissa de vidre existent, guia superior i tots els elements que la composen, damb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, amb tots els elements necessaris per la seva correcte execució

2 K21AZ12A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 unitats

C#*D#*E#*F#2 sala 11 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  ALTRES TREBALLSOBRA 01
CANVIS DISTRIBUCIÓ BIBLIOTECA PLANTA 2CAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Enderroc de paredó o envà ceràmic, de fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor, s'inclou l'enderroc d'enguxats, arrebossats, enrajolats, revestiments de fusta, instal.lacions que hi discorren i
bastiments i portes de pas que formin part de l'envà enderrocat. En trams en què no s'enderroca completament l'envà o
paredó, s'inclou tall amb disc de carborundum per a marcar el límit de la demolició

1 K216Z04A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 unitats longitud/superfíc
ie

alçària

C#*D#*E#*F#2 sala 68A 1,000 6,600 3,500 23,100

EUR



Pressupost d´altres treballs del

Birulés, Cabré, Romans, arquitectes SCP
del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles
Projecte Executiu de la Reforma i Ampliació

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 23,100

u FI 2.4. Conjunt de mampara divisòria de vidre formada per porta pibotant de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de
gruix de 110x220 cm. i conjunt de ferratges, peces metàl.liques, perns alts i baixos, punts de gir alt i baix, tapa, caixa i
mecanisme de fre, tirador per les dues cares i petit material auxiliar, marc perimetral de pletina d'acer inoxidable AISI 304
de 80/6 mm. fixat mecànicament a suport, galze i ''junquillo'' d'acer inox de tub massís i tub foradat de secció 20x5 mm. i
vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini, en 5 mòduls de
107x220 cm. per una llum total d'obra de 659x220 cm. amb tots els elements necessaris per la seva correcte execució

2 1AM1Z01A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 unitats

C#*D#*E#*F#2 sala 67-68A 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

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, s'inclou lligades a parets existents, i la col.locació de bastiments.
Amb tots els elements necessaris per la seva correcte execució

3 E614GPAK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Criteri de medició

2 Buit per ple 0-2-4

3 S'inclou formació de retorns, brancals i
ampits

4 amb tots els materials necessaris per
formar-los

5 Inclòs col.locació de bastiments

T6 unitats longitud alçària

C#*D#*E#*F#7 68B-68A 1,000 4,200 3,500 14,700

C#*D#*E#*F#8 67-68A 1,000 6,600 3,500 23,100

C#*D#*E#*F#9 - descompte mampara -1,000 6,600 2,200 -14,520

TOTAL AMIDAMENT 23,280

u FI 2.2.1. Fusteria interior, tipus block, amb porta d'una llum de pas de 80x200 cm, lacada a taller amb color a decidir per la
DF amb bastiment per a paredó, amb porta de 40 mm. de gruix, amb estructura interior de fusta i cares llises MDF de 12
mm. amb folrat de bastiment i tapajunts, de secció rectangular llisa de 11 mm de gruix i de 80 mm d'amplària, ferramenta
per penjar d'acer inox i joc de dues manetes model Lama de la casa Olivari o equivalent. 

4 1A21Z003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 unitats

C#*D#*E#*F#2 sala 68A 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. En
paraments preexistents, s'inclou treballs de reparació i preparació del parament enguixat, per a pintar, consistents a
sanejat de parts malmeses o irregulars i anivellació posterior realitzada amb pasta anivelladora per a interiors. Criteri de
medició: buit per ple 0-2-4

5 E898J2A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Criteri d'amidament: buit per ple 0-2-4

2 En superfícies entre 0 i 4 m2 s'inclou la
formació de

EUR



Pressupost d´altres treballs del

Birulés, Cabré, Romans, arquitectes SCP
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

3 brancals. Superiors a 4 m2 es medeix.

4 Inclou col.locació de bastiments en
obertures

5 Inclou formació ampits (tot i que
comporti altres materials)

T6 unitats longitud superfície alçària

C#*D#*E#*F#7 68A-68B 1,000 4,200 3,500 14,700

C#*D#*E#*F#8 68A-67 2,000 6,600 3,500 46,200

C#*D#*E#*F#9 - descompte mampara -2,000 6,600 2,200 -29,040

TOTAL AMIDAMENT 31,860

PRESSUPOST  ALTRES TREBALLSOBRA 01
REPÀS COBERTA EXISTENTCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Repàs de coberta, amb neteja de canals de matolls i runa, substitució de teules i peces de solera trencades, amb teula
àrab envellida i bisell ceràmic, en una proporció de 3 i 1 u/m2 respectivament, recol·locació teules mogudes, presa d'una
de cada cinc filades amb morter de ciment 1:8 i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

1 K52RU008

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 superfície en projecció horitzontal

2 factor correcció pendent = 1.045

T3 unitats superfície correció pendent

C#*D#*E#*F#4 cobertes existents 1,000 96,800 1,045 101,156

C#*D#*E#*F#5 -1,000 18,000 1,045 -18,810

C#*D#*E#*F#6 1,000 142,300 1,045 148,704

C#*D#*E#*F#7 1,000 125,350 1,045 130,991

C#*D#*E#*F#8 1,000 121,000 1,045 126,445

C#*D#*E#*F#9 1,000 64,000 1,045 66,880

TOTAL AMIDAMENT 555,366

m Repàs de ràfec existent, format per tova ceràmica i rajola hidràulica o lloses de pedra de banyoles i teula àrab, en
substitució de peces trencades o despreses, recol.locació de peces mogudes, rejuntat de peces noves i existents, amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, neteja del ràfec de presència d'herbes, matolls i brutícies i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (proporció de substitució o recol.locació de peces 3 ut/ml)

2 K52RZ001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pia almoina 1,000 7,600 7,600

C#*D#*E#*F#2 plaça de la font 1,000 10,150 10,150

C#*D#*E#*F#3 1,000 10,550 10,550

C#*D#*E#*F#4 1,000 7,300 7,300

C#*D#*E#*F#5 pati gòtic 1,000 17,150 17,150

TOTAL AMIDAMENT 52,750

PRESSUPOST  ALTRES TREBALLSOBRA 01
FALS SOSTRE FUSTA AMPLIACIÓCAPÍTOL 04

EUR
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Birulés, Cabré, Romans, arquitectes SCP
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Projecte Executiu de la Reforma i Ampliació

AMIDAMENTS Pàg.: 4

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Subministre i muntatge de fals sostre de lames de fusta massissa de roure suspeses de secció 20x90 mm, separades 55
mm. i unides per tub d'acer massís S275JR, formades per mòduls de 240x37 cm. i suspesos de sostre amb bareta roscada
encastada a suport. Amb tots els elements necessaris per la seva correcte execució. Segons plànols de detall.

1 E842YZ02A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 unitats superfície

C#*D#*E#*F#2 84 1,000 48,000 48,000

TOTAL AMIDAMENT 48,000

PRESSUPOST  ALTRES TREBALLSOBRA 01
CADIRES I TAULES AMPLIACIÓCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministre i muntatge de cadira de fusta curvada i peus de tub d'aecr inox cromat1 FQ11GC10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 85,000 85,000

TOTAL AMIDAMENT 85,000

u Subministre i col.locació de taula de fusta amb peus de fusta de dimensions 60x60 cm. model a decidir per la DF2 HQU27902

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

PRESSUPOST  ALTRES TREBALLSOBRA 01
SISTEMA DE CLIMA HYBRIDCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Increment de cost per implantació de sistema hybrid de climatització, mitjançant unitat exterior de recuperació de calor,
INVERTER (Sèrie HVRF-R2), gamma HYBRID CITY MUKTI (R32) de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent, de 56,0 kW
(refrigereació) i 63,0 kW (calefacció)

1 0120101Z01A

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  ALTRES TREBALLSOBRA 01
MOBILIARI COMPACTES MAGATZEMCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



Pressupost d´altres treballs del

Birulés, Cabré, Romans, arquitectes SCP
del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles
Projecte Executiu de la Reforma i Ampliació

AMIDAMENTS Pàg.: 5

u Subministre i muntatge d'armaris mòbils, accionats amb volant de triple reducció, amb base de lliscament de plataforma,
compost per un armari simple mòbil de 2140 mm. d'alçària, 650 mm. d'amplària i i 6 armaris dobles mòbils de 2360 mm.
d'alçària i 1250 mm. d'amplària. Per un ample de passadís de 850 mm. i longitud total de la instal.lació de 9.120 mm. amb
una superfície resultant d'ocupació de 21,60 m2. Capacitat total de ml de 153,40 ml. Número d'estanteries de 895 mm. 130
unitats, i de 475 mm. 65 unitats.
Dotat de sistema de tancament covertint-lo en bloc hermètic i inaccessible, Amb armaris amb plafons frontals i posteriors,
plafons laterals en armaris de tancament i muntants intermedis, construïts en làmina d'acer polida i laminada en fred de 1
mm de gruix segons UNE-36086 i EN 10130. Tots aquests elements resten escairats mitjançant tensors metàl·lics
ajustables. Les cremalleres, de perfil tubular tancat i sense arestes per donar major resistència i evitar qualsevol perill en la
manipulació de l’arxiu, van perforades cada 15 mm la qual cosa permet ajustar al màxim les necessitats d’espai a més
d’una fàcil regulació dels prestatges sense cargols i sempre independentment a cada costat de l’armari.
Els prestatges estan construïts en làmina d'acer laminada en fred d’1 mm de gruix  segons UNE-36086 i EN 10130
Carros (bases mòbils), Construïts en perfil tipus ''U'' laminat en fred de 80 x 40 x 3 mm. Quant a la resistència,
es fa en cada cas un estudi de repartiment de càrrega per tal de evitar una flexió que mai no podrà ser més gran de 4 mm i
d’aquesta manera es decideixen el nombre de punts de recolzament (que es traduiran en nombre de rails de la instal·lació)
i el seu repartiment al llarg del carro per tal de minimitzar la esmentada flexió. L'estructura es desplaça mitjançant rodes de
fundició d’acer posteriorment mecanitzades de 120 mm de diàmetre amb un únic punt de suport (acabat en punt rodó) que
redueix el fregament amb el rail de rodament..
RAILS ENCASTATS: Compostos per un rail guia i un o diversos rails de rodadura normal. El rail guia està compost per una
barra de calibrat quadrat de 25 mm i una platina de suport plegada en forma de ''U'' de 106 x 28 x 3 mm que realitza la
funció de suport per als rodaments guia.
Els rails normals estan formats per calibrat quadrat de 25 mm i una platina de suport de 50 x 3 mm.
Amb tots els elements necessaris per la seva correcte execució

1 FQ11Z01A

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  ALTRES TREBALLSOBRA 01
REVESTIMENT ACER ENTRADA EDIFICICAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Arrencada de revestiment decoratiu de fusta i estructura de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

1 K2183721

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 unitats longitud alçària

C#*D#*E#*F#2 sala 05 1,000 4,500 3,150 14,175

TOTAL AMIDAMENT 14,175

u SE 1. Formació de folrat de paret circular, a base de tubs d'acer laminat S275JR en perfil rodó de Ø40/2 mm. (unes 95
unitats) d'aproximadament 2,80 metres d'alçària, soldats a costelles de base de pletines, amb traçsat circular adaptat a la
paret, de 80/2 mm. anorades mecànicament a paret de suport, amb tots els elements necessaris per la seva correcte
execució, segons plànols de detall.Tot l'acer incopora una capa d'imprimiació antioxidant

2 K863Z12A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 unitats

C#*D#*E#*F#2 sala 09 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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Pressupost d´altres treballs del
Projecte Executiu de la Reforma i Ampliació
del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles
Birulés, Cabré, Romans, arquitectes SCP

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  ALTRES TREBALLS01

CAPÍTOL CANVI PORTA CORREDERA ACCÉS MUSEU01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EASBZ01A u Porta corredissa d'obertura automàtica model Manusa Visio 125
HD o equivalent, d'obertura lateral, d'una fullla de 155x210 cm.
amb vidre laninar 5+5 amb butiral intermig, amb perfil superior
d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars
detectors de presència, 1 cèl.lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament.

Operador model Visio 125 de Manusa, format per un grup
universal amb dos motors trifàsics de corrent alterna akimentat a
partir de xarxa monofàsica 230V/50Hz (115V/60Hz en opció),
encoder magnètic de posició. velocitat i sentit de gir; panell
electrònic de control amb microprocessador de 16 bits o superior,
auto-supervisió de funcionament i sistema de de gestió dels
motors amb tecnologia inverter i variació de voltatge i variació de
freqüència independent (VVVF); transmissió ''Direct Drive''
mitjançant acoplament directe del motor a la corretja de tracció
(sense reductor); arrossegament de fulles mitjançant sistema de
braços creuats, amb una carrossa porta-fulla amb tres rodes de
gran diàmetre, i un braç d'arrossegament; un sistema de bateries
d'emergència per provocar obertura o tancament de les fulles
mòbils en cas de fallada del subministre de corrent (configurable
per l'usuari); un selector de maniobra que permet escollir entre els
següents modes d'operació: automàtic, obert, tancat, només
sortida i obertura reduïda. Selector de maniobra equipat amb
display digital que avisa a l'usuari davant qualksevol anomalia, i
permet regular els diferents paràmetres de funcionament de la
porta. Amb els següents paràmetres configurables de forma
independent: velocitat d'obertura entre 0 i 100 cms/s per fulla;
velocitat de tancament entre 15 i 40 cms/s; força de tancament
entre 40 i 140 N; pausa oberta, tancament temporitzat; sensibilitat
del radar interior i exterior, longitud de carrera i obertura reduïda.
Allotjat en xasís d'alumini extruït de 125 mm. d'alçària i 180 mm.
de profunditat. Fabricat segons normes ISO 9001:2000.

Instal.lada i llesta per funcionar. Amb tots els elements necessaris
pel seu correcte funcionament
 (P - 7)

1,0002.417,74 2.417,74

2 K21AZ12A u Desmuntatge de porta corredissa de vidre existent, guia superior i
tots els elements que la composen, damb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor, amb tots els elements
necessaris per la seva correcte execució (P - 13)

1,00082,22 82,22

CAPÍTOLTOTAL 01.01 2.499,96

OBRA PRESSUPOST  ALTRES TREBALLS01

CAPÍTOL CANVIS DISTRIBUCIÓ BIBLIOTECA PLANTA 202

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K216Z04A m2 Enderroc de paredó o envà ceràmic, de fins a 10 cm de gruix,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, s'inclou l'enderroc d'enguxats, arrebossats, enrajolats,
revestiments de fusta, instal.lacions que hi discorren i bastiments i
portes de pas que formin part de l'envà enderrocat. En trams en
què no s'enderroca completament l'envà o paredó, s'inclou tall
amb disc de carborundum per a marcar el límit de la demolició (P
- 11)

23,10013,03 300,99

2 1AM1Z01A u FI 2.4. Conjunt de mampara divisòria de vidre formada per porta
pibotant de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix de
110x220 cm. i conjunt de ferratges, peces metàl.liques, perns alts

1,0001.687,34 1.687,34

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

i baixos, punts de gir alt i baix, tapa, caixa i mecanisme de fre,
tirador per les dues cares i petit material auxiliar, marc perimetral
de pletina d'acer inoxidable AISI 304 de 80/6 mm. fixat
mecànicament a suport, galze i ''junquillo'' d'acer inox de tub
massís i tub foradat de secció 20x5 mm. i vidre lluna incolora
trempada de 10 mm de gruix, col·locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini, en 5 mòduls de 107x220 cm. per una llum
total d'obra de 659x220 cm. amb tots els elements necessaris per
la seva correcte execució (P - 3)

3 E614GPAK 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, s'inclou
lligades a parets existents, i la col.locació de bastiments. Amb tots
els elements necessaris per la seva correcte execució (P - 4)

23,28019,68 458,15

4 1A21Z003 u FI 2.2.1. Fusteria interior, tipus block, amb porta d'una llum de pas
de 80x200 cm, lacada a taller amb color a decidir per la DF amb
bastiment per a paredó, amb porta de 40 mm. de gruix, amb
estructura interior de fusta i cares llises MDF de 12 mm. amb
folrat de bastiment i tapajunts, de secció rectangular llisa de 11
mm de gruix i de 80 mm d'amplària, ferramenta per penjar d'acer
inox i joc de dues manetes model Lama de la casa Olivari o
equivalent.  (P - 2)

1,000416,84 416,84

5 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. En
paraments preexistents, s'inclou treballs de reparació i preparació
del parament enguixat, per a pintar, consistents a sanejat de parts
malmeses o irregulars i anivellació posterior realitzada amb pasta
anivelladora per a interiors. Criteri de medició: buit per ple 0-2-4
(P - 6)

31,8608,71 277,50

CAPÍTOLTOTAL 01.02 3.140,82

OBRA PRESSUPOST  ALTRES TREBALLS01

CAPÍTOL REPÀS COBERTA EXISTENT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K52RU008 m2 Repàs de coberta, amb neteja de canals de matolls i runa,
substitució de teules i peces de solera trencades, amb teula àrab
envellida i bisell ceràmic, en una proporció de 3 i 1 u/m2
respectivament, recol·locació teules mogudes, presa d'una de
cada cinc filades amb morter de ciment 1:8 i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor  (P - 14)

555,36611,15 6.192,33

2 K52RZ001 m Repàs de ràfec existent, format per tova ceràmica i rajola
hidràulica o lloses de pedra de banyoles i teula àrab, en
substitució de peces trencades o despreses, recol.locació de
peces mogudes, rejuntat de peces noves i existents, amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, neteja del
ràfec de presència d'herbes, matolls i brutícies i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (proporció de substitució o
recol.locació de peces 3 ut/ml) (P - 15)

52,75017,67 932,09

CAPÍTOLTOTAL 01.03 7.124,42

OBRA PRESSUPOST  ALTRES TREBALLS01

CAPÍTOL FALS SOSTRE FUSTA AMPLIACIÓ04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E842YZ02A m2 Subministre i muntatge de fals sostre de lames de fusta massissa
de roure suspeses de secció 20x90 mm, separades 55 mm. i
unides per tub d'acer massís S275JR, formades per mòduls de
240x37 cm. i suspesos de sostre amb bareta roscada encastada
a suport. Amb tots els elements necessaris per la seva correcte

48,000210,00 10.080,00

EUR
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execució. Segons plànols de detall. (P - 5)

CAPÍTOLTOTAL 01.04 10.080,00

OBRA PRESSUPOST  ALTRES TREBALLS01

CAPÍTOL CADIRES I TAULES AMPLIACIÓ05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ11GC10 u Subministre i muntatge de cadira de fusta curvada i peus de tub
d'aecr inox cromat (P - 8)

85,00049,20 4.182,00

2 HQU27902 u Subministre i col.locació de taula de fusta amb peus de fusta de
dimensions 60x60 cm. model a decidir per la DF
 (P - 10)

40,00090,00 3.600,00

CAPÍTOLTOTAL 01.05 7.782,00

OBRA PRESSUPOST  ALTRES TREBALLS01

CAPÍTOL SISTEMA DE CLIMA HYBRID06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 0120101Z01A u Increment de cost per implantació de sistema hybrid de
climatització, mitjançant unitat exterior de recuperació de calor,
INVERTER (Sèrie HVRF-R2), gamma HYBRID CITY MUKTI
(R32) de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent, de 56,0 kW
(refrigereació) i 63,0 kW (calefacció) (P - 1)

1,00017.600,00 17.600,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06 17.600,00

OBRA PRESSUPOST  ALTRES TREBALLS01

CAPÍTOL MOBILIARI COMPACTES MAGATZEM07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FQ11Z01A u Subministre i muntatge d'armaris mòbils, accionats amb volant de
triple reducció, amb base de lliscament de plataforma, compost
per un armari simple mòbil de 2140 mm. d'alçària, 650 mm.
d'amplària i i 6 armaris dobles mòbils de 2360 mm. d'alçària i
1250 mm. d'amplària. Per un ample de passadís de 850 mm. i
longitud total de la instal.lació de 9.120 mm. amb una superfície
resultant d'ocupació de 21,60 m2. Capacitat total de ml de 153,40
ml. Número d'estanteries de 895 mm. 130 unitats, i de 475 mm.
65 unitats.
Dotat de sistema de tancament covertint-lo en bloc hermètic i
inaccessible, Amb armaris amb plafons frontals i posteriors,
plafons laterals en armaris de tancament i muntants intermedis,
construïts en làmina d'acer polida i laminada en fred de 1 mm de
gruix segons UNE-36086 i EN 10130. Tots aquests elements
resten escairats mitjançant tensors metàl·lics ajustables. Les
cremalleres, de perfil tubular tancat i sense arestes per donar
major resistència i evitar qualsevol perill en la manipulació de
l’arxiu, van perforades cada 15 mm la qual cosa permet ajustar al
màxim les necessitats d’espai a més d’una fàcil regulació dels
prestatges sense cargols i sempre independentment a cada
costat de l’armari.
Els prestatges estan construïts en làmina d'acer laminada en fred
d’1 mm de gruix  segons UNE-36086 i EN 10130
Carros (bases mòbils), Construïts en perfil tipus ''U'' laminat en
fred de 80 x 40 x 3 mm. Quant a la resistència,
es fa en cada cas un estudi de repartiment de càrrega per tal de
evitar una flexió que mai no podrà ser més gran de 4 mm i
d’aquesta manera es decideixen el nombre de punts de
recolzament (que es traduiran en nombre de rails de la
instal·lació) i el seu repartiment al llarg del carro per tal de
minimitzar la esmentada flexió. L'estructura es desplaça

1,00019.250,00 19.250,00

EUR
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mitjançant rodes de fundició d’acer posteriorment mecanitzades
de 120 mm de diàmetre amb un únic punt de suport (acabat en
punt rodó) que redueix el fregament amb el rail de rodament..
RAILS ENCASTATS: Compostos per un rail guia i un o diversos
rails de rodadura normal. El rail guia està compost per una barra
de calibrat quadrat de 25 mm i una platina de suport plegada en
forma de ''U'' de 106 x 28 x 3 mm que realitza la funció de suport
per als rodaments guia.
Els rails normals estan formats per calibrat quadrat de 25 mm i
una platina de suport de 50 x 3 mm.
Amb tots els elements necessaris per la seva correcte execució
(P - 9)

CAPÍTOLTOTAL 01.07 19.250,00

OBRA PRESSUPOST  ALTRES TREBALLS01

CAPÍTOL REVESTIMENT ACER ENTRADA EDIFICI08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2183721 m2 Arrencada de revestiment decoratiu de fusta i estructura de
suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 12)

14,1758,08 114,53

2 K863Z12A u SE 1. Formació de folrat de paret circular, a base de tubs d'acer
laminat S275JR en perfil rodó de Ø40/2 mm. (unes 95 unitats)
d'aproximadament 2,80 metres d'alçària, soldats a costelles de
base de pletines, amb traçsat circular adaptat a la paret, de 80/2
mm. anorades mecànicament a paret de suport, amb tots els
elements necessaris per la seva correcte execució, segons
plànols de detall.Tot l'acer incopora una capa d'imprimiació
antioxidant (P - 16)

1,0002.074,52 2.074,52

CAPÍTOLTOTAL 01.08 2.189,05

EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 Canvi porta corredera accés museu 2.499,96
Capítol 01.02 Canvis distribució biblioteca planta 2 3.140,82
Capítol 01.03 Repàs coberta existent 7.124,42
Capítol 01.04 Fals sostre fusta ampliació 10.080,00
Capítol 01.05 Cadires i taules ampliació 7.782,00
Capítol 01.06 Sistema de clima hybrid 17.600,00
Capítol 01.07 Mobiliari compactes magatzem 19.250,00
Capítol 01.08 Revestiment acer entrada edifici 2.189,05

01 Pressupost  ALTRES TREBALLSObra 69.666,25

69.666,25

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost ALTRES TREBALLS 69.666,25
69.666,25

EUR
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ALTRES TREBALLS

1.- ACTUACIONS EN EDIFICI HISTÒRIC 34.204,25 €

PORTA CORREDISSA AUTOMÀTICA 2.499,96 €

TANCAMENT SALA REUNIONS P2 3.140,82 €

REPÀS COBERTES EXISTENTS 7.124,42 €

REVESTIMENT ESCALA RODONA 2.189,05 €

COMPACTES MAGATZEM 19.250,00 €

2.- ACTUACIONS A L'AMPLIACIÓ 17.862,00 €

FALS SOSTRE LAMES FUSTA 10.080,00 €

CADIRES I TAULES 7.782,00 €

3.- MILLORA EN EL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ 17.600,00 €

SISTEMA HYBRID 17.600,00 €

69.666,25 €

13% DESPESES GENERALS SOBRE  69.666,25 € 9.056,61 €

 6% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 69.666,25 € 4.179,98 €

82.902,84 €

21% IVA SOBRE 82.902,84 € 17.409,60 €

100.312,43 €

Girona a 30 de Setembre de 2021

L'arquitecte

El pressupost de contracta per Altres treballs en la Reforma i Ampliació del Museu Comarcal Arqueològic de 

Banyoles puja a un cent mil tres-cents dotze euros amb quaranta tres cèntims

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE D’OBRA   ALTRES TREBALLS 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL D’OBRA 

Subtotal .......   .      
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