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ANNEX NÚM. 3B. DESGLOSSAMENT PROPOSTA ECONÒMICA PER LA
REALITZACIÓ DE LES ACTUACIONS CORRESPONENTS A INSPECCIÓ
D’EDIFICS SEGONS EL PLA D’AUSCULTACIÓ

PRESUPOST INSPECCIÓ EDIFICIS
CODI
UT
RESUM
CAPÍTOL 01. INSPECCIÓ EDIFICIS
01.01

ML

QUANTITAT

Inspecció façanes i redacció Informes

PREU

IMPORT

1425

Inspecció de l es façanes del s edifici s designats i redacció dels informes
corresponents

01.03

UT

60

Col·locació de Testimonis de guix

Col·l ocació de testimonis de gui x en posibles esquerdes observades als
edifi cis

01.04

UT

Seguiment i lectura dels testimonis de guix

60

Seguiment i l ectura de l'evol ució del s testi moni s de guix

01.05

UT

Acta de dipòsit únic davant notari de la totalitat dels
treballs durant 24 mesos

1

Acta de di pòsit úni c davant notari de la totalitat dels
treball s durant 24 mesos

01.06

UT

Inspecció INICIAL i informe d'unitat d'habitatge, local, parking o zones
comunes.

1415

Inspecció i informe d'uni tat d'habitatge, local, parking o zones comunes.

01.07

UT

Inspecció INICIAL i informe de planta d'unitat d'edifici de tipus singular o de
serveis, locals o aparcament.

50

Inspecció i informe de planta d'uni tat d'edi fici de ti pus si ngular o de serveis,
l ocals o aparcament l ocal.

01.08

UT

Inspecció, anàlisi de lesions i redacció d'informe d'unitat d'habitatge, local,
parking o zones comunes.

41

Inspecció d'unitat d'habi tatge, local , parking o zones comunes. Anàl isi de
l es lesions detectades. Informe amb descripció i representaci ó detallada de
l es lesions detectades, anàlisi de les lesions i conclusió i ndicant si aquestes
són o no conseqüència de la construcció dels aparcaments

01.09

UT

Inspecció, anàlisi de lesions i redacció d'informe de planta d'unitat d'edifici de
tipus singular o de serveis, locals o aparcament local.

1

Inspecció de planta d'unitat d'edifi ci de tipus singular o de servei s, l ocals o
aparcament. Anàli si de l es lesions detectades. Informe amb descripció i
representació detallada de les lesions detectades, análisi de les l esions i
conclusi ó indicant si aquestes són o no conseqüènci a de la construcció
dels aparcaments
TOTAL INSPECCIÓ EDIFICIS……………………………………………………………………………………………………………………..
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