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Proyecto Constructivo de un Hangar en Barcelona

AMIDAMENTS Data: 03/02/15 Pàg.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO 201501
Capítulo 01  DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTO PARCELA

1 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 64,450

2 G21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 G21B2001 m Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

4 G2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 491,400

5 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

AMIDAMENT DIRECTE 127,200

6 G2194JC5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 338,100

7 E2R642A9 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 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

AMIDAMENT DIRECTE 64,000

8 F6A1MXC2 m Reixat d'acer de 2,4 m d'alçària format per panells de 2,6 x 2,4 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x50 mm i 5 mm de gruix, , fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular
de diàmetre 80 mm i 3 mm de gruix , situats cada 2,6 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i
plastificat , col·locat ancorat a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 349,800

Obra 01 PRESUPUESTO 201501
Capítulo 02  MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 G22D2011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 16.760,000

2 E2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

AMIDAMENT DIRECTE 6.421,270
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Proyecto Constructivo de un Hangar en Barcelona

AMIDAMENTS Data: 03/02/15 Pàg.: 2

3 F91A1220 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST2, amb calç aèria CL 90

AMIDAMENT DIRECTE 2.996,840

4 E2213222 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 1.393,270

5 E222122A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 740,120

6 E2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació

AMIDAMENT DIRECTE 2.117,400

Obra 01 PRESUPUESTO 201501
Capítulo 03  CIMENTACIONES

1 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 724,580

2 E31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 452,720

3 E3C515G3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 1.788,840

4 G31B3200 kg Armadura de rases i pous AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 39.441,720

5 G3CB3100 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 161.165,990

6 E31DD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments

AMIDAMENT DIRECTE 791,420

Obra 01 PRESUPUESTO 201501
Capítulo 04  FORJADO UNIDIRECCIONAL

1 E4LV75H6 m2 Sostre de 25+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt
lateral obert superiorment, de 67,1 a 124,5 kNm per m d'amplària de moment flector últim

EUR



Proyecto Constructivo de un Hangar en Barcelona

AMIDAMENTS Data: 03/02/15 Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 1.098,000

2 G4B9DACC m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

AMIDAMENT DIRECTE 1.098,000

Obra 01 PRESUPUESTO 201501
Capítulo 05  ESTRUCTURA METÁLICA

1 E442902C kg Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

AMIDAMENT DIRECTE 832,854

2 E441932D kg Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

AMIDAMENT DIRECTE 34.173,900

3 E441911D kg Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura i cargols

AMIDAMENT DIRECTE 25.852,800

4 E4479327 kg Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 112.063,000

5 E4439115 kg Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

AMIDAMENT DIRECTE 38.173,300

6 E44B9112 kg Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

AMIDAMENT DIRECTE 123.215,000

7 E4485125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a traves formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

AMIDAMENT DIRECTE 39.104,700

8 E44Z9A25 kg Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

AMIDAMENT DIRECTE 36.704,900

EUR



Proyecto Constructivo de un Hangar en Barcelona

AMIDAMENTS Data: 03/02/15 Pàg.: 4

9 E44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

AMIDAMENT DIRECTE 9.606,500

10 K894B0M2 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vigas núcleo administrativo 617,200 617,200 C#*D#*E#*F#

2 Correas 2.741,250 2.741,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.358,450

11 K894G0M2 m2 Pintat de biga composta de perfils d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dintel pórtico de canto variable 650,870 650,870 C#*D#*E#*F#

2 Placas, rigidizadores y otros 1.034,990 1.034,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.685,860

12 K894A0M2 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat

AMIDAMENT DIRECTE 387,060

13 K894F0M2 m2 Pintat de pilar compost de perfils d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat

AMIDAMENT DIRECTE 387,310

Obra 01 PRESUPUESTO 201501
Capítulo 06  CERRAMIENTO DE CUBIERTA

1 E535C625 m2 Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un gruix total de 50
mm, amb la cara exterior grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, gruix de les planxes
(ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de
7 a 30%

AMIDAMENT DIRECTE 3.080,830

2 E5ZJ26DP m Canal exterior de secció rectangular de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix i 45 cm de desenvolupament,
col·locada amb peces especials i connectada al baixant

AMIDAMENT DIRECTE 90,880

Obra 01 PRESUPUESTO 201501
Capítulo 07  CERRAMIENTO DE FACHADA

1 E635E156 m2 Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 60 mm,
amb la cara exterior llisa color metal·litzat, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal
encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat en posició vertical

EUR



Proyecto Constructivo de un Hangar en Barcelona

AMIDAMENTS Data: 03/02/15 Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 2.405,320

Obra 01 PRESUPUESTO 201501
Capítulo 08  PUERTA DEL HANGAR

1 XPA0 m2 Partida Alzada a determinar de Instalación de una puerta de hangar tipo bi-parting de 10 hojas de 5,6m x 10,0m
incluyendo railes guía inferiores embebidos en losa e instalación de sistema de operación electromecánico. Se
incluye asimismo la instalación de 3 pasos de hombre de 1m x 2m.

AMIDAMENT DIRECTE 560,000

Obra 01 PRESUPUESTO 201501
Capítulo 09  CARPINTERÍA Y OTROS

1 EAM11AE5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb dues fulles batents, col·locat amb fixacions
mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 10,860

2 EASA72TA u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 200x210 cm, preu superior amb
tanca antipànic, col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 EASYB0V1 m2 Col·locació de porta tallafocs de fulles corredisses de 3 a 5 m2 de superfície per fulla amb platina d'ancoratge
agafada amb morter de ciment 1:6

AMIDAMENT DIRECTE 9,440

4 EARSA52B m2 Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb acabat lacat, de 2,8 a 3,2 m d'amplària, amb operador
electromecànic, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

5 EAF3199L u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

6 EC1B1133 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora i una altra reflectora, de 4 mm de gruix cada una i cambra d'aire de 12 mm,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

AMIDAMENT DIRECTE 30,780

7 KQ421531 u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat longitudinal,
col·locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 46,000

Obra 01 PRESUPUESTO 201501
Capítulo 10  PAVIMENTACIÓN

EUR



Proyecto Constructivo de un Hangar en Barcelona

AMIDAMENTS Data: 03/02/15 Pàg.: 6

1 G931201J m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

AMIDAMENT DIRECTE 936,510

2 G9H11731 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

AMIDAMENT DIRECTE 441,100

3 G9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2

AMIDAMENT DIRECTE 3.746,050

4 E9C1262D m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x60 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment
1:6, per a ús exterior

AMIDAMENT DIRECTE 1.444,840

5 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

6 G96518D5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C6 de 25x12 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 305,500

7 G31511H1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 216,730

8 XPA m2 Partida Alzada de Tratamiento de alta resistencia Master Top 200 de BASF (3 kg/m2) o similar para losa interior
de zona técnica de hangar

AMIDAMENT DIRECTE 2.438,910

Obra 01 PRESUPUESTO 201501
Capítulo 11  JARDINERÍA

1 ER66255B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

2 ER66233B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

EUR
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AMIDAMENTS Data: 03/02/15 Pàg.: 7

Obra 01 PRESUPUESTO 201501
Capítulo 12  DRENAJE Y SANEAMIENTO

1 ED15E971 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160
mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

AMIDAMENT DIRECTE 118,000

2 ED111E71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

3 ED7FR114 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

AMIDAMENT DIRECTE 9,300

4 ED7FR314 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

AMIDAMENT DIRECTE 33,200

5 ED7FR414 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

AMIDAMENT DIRECTE 123,490

6 ED7FR514 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

AMIDAMENT DIRECTE 31,690

7 ED7FR614 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

AMIDAMENT DIRECTE 39,780

8 ED7FR714 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

AMIDAMENT DIRECTE 57,540

9 ED7FR814 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 500 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

AMIDAMENT DIRECTE 34,730

10 ED356D55 u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó
massís de 250x120x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm

EUR



Proyecto Constructivo de un Hangar en Barcelona

AMIDAMENTS Data: 03/02/15 Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

11 ED358J85 u Pericó de pas i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó
massís de 250x120x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

12 ED359J85 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó massís
de 250x120x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10
cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 FD5J4F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

14 FD5Z7CD4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 650x330x40 mm, classe D400 segons norma
UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

15 FD5KF25E m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 11,5 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:2:10, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 162,600

16 FD5Z3K35 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de
60 mm cada m, col·locat amb morter mixt 1:2:10

AMIDAMENT DIRECTE 162,600

17 FD5ZAK7J u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x290x76 mm i 87 kg de pes i col·locada ancorada al
formigó

AMIDAMENT DIRECTE 162,600

18 F228ASR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat de formigons,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

AMIDAMENT DIRECTE 173,110

19 PA2 u Partida alzada a justificar de acometidas a red general del aeropuerto con reposición de pavimento.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESUPUESTO 201501
Capítulo 13  CONEXIÓN INSTALACIONES

1 FFC1EC25 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 110x10 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 343,100

2 PA3 u Partida alzada a justificar sobre contador de abastecimiento de agua y válvula de compuerta de fundición.

EUR



Proyecto Constructivo de un Hangar en Barcelona

AMIDAMENTS Data: 03/02/15 Pàg.: 9

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PA4 u Partida alzada a justificar de acometida a la red general de abastecimiento de agua con reposición de pavimento.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FG22TQ1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 334,000

5 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ABASTECIMIENTO Y
CONTRAINCENDIOS

343,050 0,700 240,135 C#*D#*E#*F#

2 B.T. Y COMS 83,500 0,700 58,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 298,585

6 G31511H1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dado Hormigón Abastecimiento 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

2 Dado Hormigón B.T. y COMS 39,800 39,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,800

7 F228ASR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat de formigons,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

AMIDAMENT DIRECTE 341,240

8 ED358J85 u Pericó de pas i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó
massís de 250x120x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

9 FDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

10 PA5 u Partida alzada a justificar de conexión de la red de Baja Tensión y conexión de la red de comunicaciones con
reposición de pavimento.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 201501
Capítulo 14  IMPREVISTOS DE OBRA

EUR



Proyecto Constructivo de un Hangar en Barcelona

AMIDAMENTS Data: 03/02/15 Pàg.: 10

1 IO0 u Partida alzada a justificar de los imprevistos de obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 201501
Capítulo 16  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1 ESS u Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA l (m) b (m) h (m) ud Area (m2) V(m3) NOTAS

DEMOLICIONES

Depósito bomberos 23 7 0,35 1 161 56,35 Hormigón
Otros 3 1,5 0,6 3 13,5 8,1 Hormigón
Vallado perimetral 60 Hormigón y metal

64,45

Cortado pavimento MBC 127,2
Pavimento con MBC 54,6 9 1 491,4
Acera peatonal en accesos a obra (frente a valla perimetral) 201,6
Acera peatonal en linde de parcela 39 3,5 1 136,5

338,1
ACONDICIONAMIENTO

Vallado perimetral provisional 349,8

CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS l (m) b (m) h (m) ud Area (m2) V(m3) NOTAS

Desbroce del terreno 0,3 16760 5028,00
Suministro tierra adecuada de aportación (existente-rasante bajo pavimento) 67,94 29,47 2002,19 aportación bajo hangar
Relleno entre cara superior tirante y cara inferior de la losa interior 46,25 67,9 0,7 114,85

2117,04

Residuos a vertedero - inertes desbroce 5028,00
Residuos a vertedero - inertes excavación cimentaciones 1393,27

6421,27

Suelo estabilizado con cal o cemento S-EST 1 y 2 0,8 3746,05 2996,84

Excavación para cimentaciones
zapatas A 4 4 1,1 8 183,04  mas 30%
zapatas B 3 3 1,1 18 231,66  mas 30%

vigas atado 26,5 1,4 1,1 2 106,11  mas 30%
tirantes 62,5 1 1,1 4 357,50  mas 30%

losa ext 36,8 54,6 0,1 200,93
losa int zona adm 36,15 67,9 0,1 245,46

losa int zona técnica hangar 10,1 67,9 0,1 68,58
1393,27

Excavación zanjas de servicios en parcela (CONSULTAR HOJA "Metros lineales Servicios") 897,12 0,75 1,1 740,12



CAPÍTULO 3 CIMENTACIONES l (m) b (m) h (m) ud Area (m2) V(m3) NOTAS

Hormigón de limpieza para cimentaciones

zapatas A 4 4 0,1 8 14,08
zapatas B 3 3 0,1 18 17,82

vigas atado 26,5 1,4 0,1 2 8,16
tirantes 62,5 1 0,1 4 27,50

losa ext vial 9 54,6 0,1 1 54,05
losa ext 36,8 54,6 0,1 1 221,02

losa int z técnica hangar 36,15 67,9 0,1 1 270,00
losa int z adm 10,1 67,9 0,1 1 75,44

zócalo 173,84 0,3 0,7 36,51
724,58

Hormigón HA-25/B/20/IIIa CIMENTACIONES
zapatas A 8 16,71 133,68
zapatas B 18 9,4356 169,84

vigas atado 26,5 1,4 1 2 1,4 74,20
tirantes 62,5 1 0,3 4 0,3 75,00

Hormigón HA-25/B/20/IIIa CIMENTACIONES 452,72
losa ext 36,8 54,6 0,35 1 2009,28 703,25

losa int z técnica hangar 36,15 67,9 0,35 1 2438,905 853,62
losa int z adm 10,1 67,9 0,35 1 662,8 231,98

1788,84

Montaje y desmontaje encofrado CIMENTACIONES
zapatas A 16 1 8 128
zapatas B 12 1 18 216

vigas atado 26,5 1 4 106
tirantes 62,5 0,3 8 150

losa ext 182,8 0,35 1 63,98
losa int z técnica hangar 208,1 0,35 1 72,835

losa int z adm 156 0,35 1 54,6
791,415

Armadura B-500 S CIMENTACIONES kg kg TOTAL
zapatas A 8 552,42 4419,34
zapatas B 18 217,81 3920,59

vigas atado 2 2532,74 5825,29 15% solapes
tirantes 4 5494,89 25276,50 15% solapes

Armadura B-500 S CIMENTACIONES 39441,72
losa int 1 78305,20 90050,98 15% solapes

losa ext 1 61670,53 70921,10 15% solapes
Anclajes 1 193,90 193,90 15% solapes

161165,99



CAPÍTULO 4 FORJADO UNIDIRECCIONAL l (m) b (m) h (m) ud Area (m2) V(m3) NOTAS

PLACA ALVEOLAR DE HORMIGÓN PREFABRICADO 25 cm + 9 1 122 1098
LOSA DE COMPRESIÓN HA-25 5cm 0,05 1098 54,90

kg kg TOTAL
MALLA ELECTROSOLDADA (CONSULTAR HOJA "Armaduras") 1 6046,61 6953,60 Área 1098 m2

CAPÍTULO 5 ESTRUCTURA METÁLICA

(CONSULTAR HOJA "Estructura Metálica Hangar")

CAPÍTULO 6 CERRAMIENTO DE CUBIERTA l (m) b (m) h (m) ud Area (m2) V(m3) NOTAS

Panel sandwich tapajuntas de 50 mm de espesor con aislamiento de poliuretano 45,44 33,9 2 3080,832

Canalón exterior de cubierta a dos aguas con conexión a bajante 90,88

CAPÍTULO 7 CERRAMIENTO DE FACHADA l (m) b (m) h (m) ud Area (m2) V(m3) NOTAS

Panel Arga con junta oculta - Fachada longitudinal 46,28 12,29 2 1137,5624 Sin descontar huecos practicables
Panel Arga con junta oculta - Fachada Testero 900,88 Sin descontar huecos practicables
Panel Arga con junta oculta - Fachada de puerta 366,88

2405,3224

CAPÍTULO 8 PUERTA DEL HANGAR l (m) b (m) h (m) ud Area (m2) V(m3) NOTAS

Hojas de puerta hangar 5,6 10 10 560 Partida alzada de puerta
y sistema electromecánico
completamente instalado

CAPÍTULO 9 CARPINTERÍA  BALIZAMIENTO Y OTROS l (m) b (m) h (m) ud Area (m2)

Pintura para señalización horizontal en zonas pavimentadas con MBC 16

Puertas de acceso de cristal de doble hoja con carpintería de aluminio 2,36x2,30 m 2,36 2,3 2 10,856

Puertas de emergencia de doble hoja 2,36x2,00 2,36 2 2 9,44

Puerta seccional de panel sandwich con carpintería de aluminio 3,0x3,0m 3 3 1 9

Ventanas de 1,20x1,35m de doble luna (una reflejante) con carpintería aislante de aluminio 1,2 1,35 19 30,78

Pilonas de seguridad fijas de fundición 46



CAPÍTULO 10 PAVIMENTOS l (m) b (m) h (m) ud Area (m2) V(m3) NOTAS

Capa de rodadura 5cm AC 16 Surf 5cm 0,05 3746,05 187,30 441.10 toneladas
Zahorra artificial 0,25 3746,05 936,51
Riego de imprimación 3746,05

Pavimento peatonal con baldosa exterior lisa gris de 0,4x0,6 m 1444,84
Mortero de agarre 0,03 1444,84 43,35
Hormigón en masa para pavimento peatonal 0,15 1444,84 216,73

Bordillo de hormigón gris 305,50

Tratamiento superficial de alta resistencia para losa interior de hangar 2438,905
con Master Top 200 o similar

CAPÍTULO 11 JARDINERÍA l (m) b (m) h (m) ud Area (m2) V(m3)

Arboles de pequeño porte 25
Arbustos 30

CAPÍTULO 12 DRENAJE Y SANEAMIENTO l (m) b (m) h (m) ud Area (m2) V(m3) NOTAS

Bajantes de PVC 200mm 11,8 8 94,40 25%

Ramales de la red de saneamiento y drenaje - diámetro PVC (mm) Incluye 10 cm de hormigón 
110 9,3 9,30 de limpieza
150 33,2 33,20
200 123,49 123,49
250 31,69 31,69
315 28,37 28,37
355 11,412 11,41
400 57,54 57,54
450 26,81 26,81
500 7,92 7,92

329,73
Arquetas de paso para red de drenaje y saneamiento - in situ 6

Arquetas a pie de bajante para red de drenaje y saneamiento - in situ 8

Caja para imbornales prefabricados de hormigón 4

Tapa de fundición para imbornales prefabricados de hormigón 4

Arquetas sifónicas para red de saneamiento de aguas residuales 2

Caja para arqueta sumidero 162,6 162,60

Tapa de fundición para arqueta sumidero 162,6

Acometidas a la red general de saneamiento y drenaje del aeropuerto 4 Partida alzada

Relleno de zanjas con arena compactada 329,73 0,75 0,7 173,11



CAPÍTULO 13  CONEXIÓN INSTALACIONES l (m) b (m) h (m) ud Area (m2) L TOTAL (m) NOTAS

Conexiónes a la red de B.T. y Comunicaciones 1 Partida alzada

Hormigón de limpieza HM-15 para zanjas de instalaciones 426,55 0,7 0,1 298,585

Dado de hormigón HM-20 bajo pavimento para paso de instalaciones V(m3)
Agua y contraincendios 39 0,5 0,5 40
B.T. y COMS 38,5 0,7 0,7 39,9

79,9
L TOTAL (m)

Tubos corrugados de PVC 210 mm para instalaciones 83,5 4 334,00

Tubo de polipropileno 100mm para abastecimiento de agua 343,05

Acometida a la red de abastecimiento de agua 1 Partida alzada

Contador de agua y válvula de paso abastecimiento agua 1 Partida alzada

Relleno de zanjas con arena compactada 426,55 0,8 1 341,24

Arquetas de paso para red de B.T. y COMS 2

Arquetas de paso para red de abastecimiento de agua y contraincendios 4

CAPÍTULO 14 IMPREVISTOS l (m) b (m) h (m) ud Area (m2)

Imprevistos de obra 1 Partida alzada

CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD l (m) b (m) h (m) ud Area (m2)

Presupuesto del estudio de seguridad y salud 1



Área pavimento MBC (m2)
490.37
307.65
190.52
543.55
849.96

68.93
247.64
451.03

45.11
551.29

3746.05

Área pavimento peatonal (m2) 38
243.91

84.42
13.87
58.52

13.865
71.03
199.6
39.99
39.99
39.99

15.804
45

55.01
185.43
83.512

33
47.25
98.21
38.44

1444.841

Zona ajardinada (m2) 265.37
32.28

256.52
615.72

39.99
39.99
80.02
80.02

348.17
1194.55
1490.35
1204.88

35.53
730.72

6414.11

Losa exterior (m2) 2009.28
Losa exterior  vial (m2) 491.4

Hangar (m2) 3144.26

CUANTIFICACIÓN ÁREAS DE PARCELA



l (m)
B.T. + COMS 83.5

l (m)
Abastecimiento Agua+contraincendios

55.75
27.7
74.2
64.6
10.8
110

343.05

l (m)
Drenaje y saneamiento

26.81
40

54.6
12.147

30
8.7

52.5
20
33
16

60.55
19.66
10.85
4.33

48.22
33.2

470.567

TOTAL l(m) SERVICIOS 897.117

CUANTIFICACIÓN LONGITUD LINEAS DE SERVICIOS



Tipo phi kg/m Piezas Longitud pieza Longitud total kg total
12 0.888
16 1.579
20 2.466
25 3.854

ZAPATA A 20 2.46615023 40 5.6 224 552.417652
ZAPATA B 16 1.57833615 30 4.6 138 217.810389
TIRANTE 25 3.85335974 20 71.3 1426 5494.89099
VIGA RIOSTRA 20 2.46615023 28 32.5 910 2244.19671 2532.73629
VIGA RIOSTRA laterales 12 0.88781408 10 32.5 325 288.539577
Losa int Sup longitudinal 12 0.88781408 340 47.05 15997 14202.3619
Losa int Sup transversal 12 0.88781408 230 68.5 15755 13987.5109
Losa int Inf longitudinal 16 1.57833615 340 47.05 15997 25248.6434
Losa int Inf transversal 16 1.57833615 230 68.5 15755 24866.686 78305.2022
Losa ext Sup longitudinal 12 0.88781408 273 45.8 12503.4 11100.6946
Losa ext Sup transversal 12 0.88781408 229 54.6 12503.4 11100.6946
Losa ext Inf longitudinal 16 1.57833615 273 45.8 12503.4 19734.5682
Losa ext Inf transversal 16 1.57833615 229 54.6 12503.4 19734.5682 61670.5257
MALLA Long 8 0.39458404 816 9 7344 2897.82517
MALLA Transv 8 0.39458404 120 66.5 7980 3148.78062 6046.60579
PERNOS ANCLAJE PA1 30 5.54883803 32 0.6 19.2 106.53769
PERNOS ANCLAJE PA2 30 5.54883803 16 0.6 9.6 53.268845
PERNOS ANCLAJE PA3 12 0.88781408 64 0.6 38.4 34.0920608 193.898596



ESTRUCTURA METÁLICA

7850 kg/m3 7850 kg/m3
PÓRTICOS DE CANTO VARIABLE S355 J0 alma alas

ud. e (m) l(m) h1(m) h2 (m) v(m3) kg m2 ud. e(m) b(m) l1+l2(m) v(m3) kg

PILAR 2 0.02 9.96 0.6 1.95 0.48804 3831.114 48.804 2 0.025 0.6 20.01 0.6003 4712.355 48.024

DINTEL- tramo 1 2 0.02 1.95 1.833 1.95 0.143637 1127.55045 14.3637 2 0.025 0.6 1.954 0.05862 460.167 0.05862

DINTEL- tramo 2 2 0.02 4.846 1.95 1.1 0.285914 2244.4249 28.5914 2 0.025 0.6 9.881 0.29643 2326.9755 0.29643

DINTEL- tramo 3 2 0.02 20.31 1.1 1.1 0.85302 6696.207 85.302 2 0.025 0.6 40.62 1.2186 9566.01 1.2186

DINTEL- tramo 4 2 0.02 6.5 1.1 1.5 0.325 2551.25 32.5 2 0.025 0.6 12.922 0.38766 3043.131 0.38766

16450.5464 209.5611 20108.6385 49.98531

kg/pórtico 36559.1849 m2 pintura/pórtico 259.54641

ud. e (m) l(m) h(m) kg/ud v(m3) kg m2
UNIÓN EN HOMBRO

PLACAS 4 0.025 1.975 0.6 0.1185 930.225 9.48
RIGIDIZADORES 2 0.025 1.95 0.6 0.0585 459.225 4.68

TORNILLOS TR 42 (10.9) 32 1.09 34.88
1424.33 m2 pintura 14.16

UNIÓN EN CLAVE DEL DINEL
PLACAS 2 0.025 1.52 0.6 0.0456 357.96 3.648

TORNILLOS TR 30 (10.9) 28 0.555 15.54
373.5 m2 pintura 3.648

TORNAPUNTAS DINTEL ud. e (m) l(m) b(m) kg/m v(m3) kg
PLACAS 18 0.01 1.1 0.58 0.11484 901.494 22.968

ANGULARES 22.5 1.1 15.04 372.24 9.6525 S275 JR
CARTELAS 22.5 0.01 0.285 0.425 0.02725313 213.937031 5.450625

1115.43103 372.24 m2 pintura 38.071125
TORNAPUNTAS DINTEL ud. e (m) l(m) b(m) kg/m v(m3) kg

PLACAS 8 0.01 0.58 0.3 0.01392 109.272 2.784
ANGULARES 16 1.47 15.04 353.7408 9.1728 S275 JR

109.272 353.7408 m2 pintura 11.9568

PLACAS ANCLAJE ud. e (m) l(m) b(m) kg/m v(m3) kg
PA1 2 0.02 0.64 0.64 0.016384 128.6144 0.8192

m2 pintura 0.8192

S355 J0 S275 JR m2 pintura
kg/Pórtico 39710.3323 725.9808 328.201535
kg TOTALES 158841.329 2903.9232 1312.80614



ESTRUCTURA DEL NÚCLEO ADMIN.

PILARES Y COLUMNAS ud. l(m) m2/m kg/m kg m2
HEB 280 1 47.44 1.618 103.1 4891.064 76.75792
HEB 300 1 179.16 1.732 117 20961.72 310.30512

25852.784 387.06304

VIGAS Y DINTEL ud. l(m) m2/m kg/m kg m2
HEB 280 2 33.61 1.618 103.1 6930.382 108.76196
HEB 360 8 10.9 1.849 141.8 12364.96 161.2328

HEB 360 TRANSV 2 9 1.849 141.8 2552.4 33.282
IPE 500 24 7.5 1.744 90.7 16326 313.92

38173.742 617.19676

UNIONES ud. e (m) l(m) b(m) v(m3) kg m2
1 18 0.025 0.33 0.33 0.049005 384.68925 1.9602

2.1 2 0.025 0.33 0.33 0.005445 42.74325 0.2178
2.2 2 0.025 0.28 0.33 0.00462 36.267 0.1848

3 8 0.02 0.24 0.28 0.010752 84.4032 0.5376
4 16 0.025 0.24 0.28 0.02688 211.008 1.0752

5.1 56 0.02 0.426 0.195 0.0930384 730.35144 4.65192
5.2 56 0.025 0.53 0.292 0.216664 1700.8124 8.66656
5.3 112 0.02 0.195 0.262 0.1144416 898.36656 5.72208

4088.6411 23.01616

PLACAS ANCLAJE ud. e (m) l(m) b(m) kg/m v(m3) kg
PA2 4 0.02 0.32 0.32 0.008192 64.3072 0.4096
PA3 14 0.02 0.34 0.34 0.032368 254.0888 1.6184

318.396 2.028

CORREAS DE CUBIERTA

CORREAS ud. l(m) m2/m kg/m kg m2
HEB 200 60 9 1.151 61.3 33102 621.54
IPE 200 30 27 0.768 22.4 18144 622.08

ud. e (m) l(m) b(m) A m2 v(m3) kg
UNIÓN 240 0.01 0.3 0.1 0.072 565.2 7.2

TIRANTILLAS 20 33.61 0.000113 0.0759586 596.27501
52407.475 1250.82

CORREAS DE FACHADA

CORREAS long ud. l(m) m2/m kg/m kg m2
UPN 300 18 45.72 0.95 46.2 38020.752 781.812

ud. e (m) l(m) b(m) A m2 v(m3) kg
UNIÓN 108 0.01 0.0405 0.04374 343.359 8.748

TIRANTILLAS 20 11.79 0.000113 0.0266454 209.16639
38573.2774 790.56

CORREAS testero+ 2 puerta ud. l(m) m2/m kg/m kg m2
UPN 300 11 66.8 0.95 46.2 33947.76 698.06

ud. e (m) l(m) b(m) A m2 v(m3) kg
UNIÓN 66 0.01 0.0405 0.02673 209.8305 5.346

TIRANTILLAS 18 11.79 0.000113 0.02398086 188.249751
34345.8403 703.406



VIGA CONTRAVIENTO NUC. ADM.

DIAGONALES ud. l(m) m2/m kg/m kg m2
L 140x140x10 28 9.35 0.547 21.38 5597.284 143.2046
L 140x140x10 8 10.61 0.547 21.38 1814.7344 46.42936

ud. e (m) l(m) b(m) A m2 v(m3) kg
UNIÓN 38 0.015 0.95 0.4 0.2166 1700.31 28.88

218.51396
S355J0 1700.31 S275JR 7412.0184

VIGA CONTRAVIENTO PUERTA

DIAGONALES ud. l(m) m2/m kg/m kg m2
CHS 273,0x10 12 9.35 0.85765 64.86 7277.292 96.22833
CHS 273,0x10 4 10.61 0.85765 64.86 2752.6584 36.398666

ud. e (m) l(m) b(m) A m2 v(m3) kg
UNIÓN 17 0.015 1.1 0.5 0.14025 1100.9625 18.7

151.326996

S355J0 1100.9625 S275JR 10029.9504

SISTEMA GUIA PUERTA

DIAGONALES ud. l(m) m2/m kg/m kg m2
CHS 144,3x5 10 6.5 0.4524 17.14 1114.1 29.406

CHS 60,3x2.9 10 3.365 0.18944 4.239 142.64235 6.374656
IPE 160 10 2.85 0.623 15.8 450.3 17.7555

HEB 180 1 222.5 51.2 11392 0

ud. e (m) l(m) b(m) A m2 v(m3) kg
CARTELAS 30 0.015 0.4 0.3 0.054 423.9 7.2

60.736156

S355J0 12266.2 S275JR 1256.74235



ARRIOSTRADOS

DIAGONALES PUERTA ud. l(m) m2/m kg/m kg m2
L 150x150x15 16 9.41 0.586 33.77 5084.4112 88.22816

ud. e (m) l(m) b(m) A m2 v(m3) kg
UNIÓN 20 0.015 0.7 0.45 0.0945 741.825 12.6

100.82816

S355J0 741.825 S275JR 5084.4112

DIAGONALES NÚCLEO ADMIN ud. l(m) m2/m kg/m kg m2
L 180x180x20 16 9.41 0.705 53.65 8077.544 106.1448

ud. e (m) l(m) b(m) A m2 v(m3) kg
UNIÓN 20 0.02 0.9 0.7 0.252 1978.2 25.2

131.3448

S355J0 1978.2 S275JR 8077.544

DIAGONALES CENTRO NÚCLEO ADMIN ud. l(m) m2/m kg/m kg m2
L 180x180x20 2 11.08 0.705 53.65 1188.884 15.6228
L 180x180x20 4 9.693 0.705 53.65 2080.1178 27.33426

ud. e (m) l(m) b(m) A m2 v(m3) kg
UNIÓN 12 0.01 0.2 0.2 0.0048 37.68 0.96

43.91706

S355J0 37.68 S275JR 3269.0018

DIAGONALES NÚCLEO ADMIN ud. l(m) m2/m kg/m kg m2
L 20x20x4 8 8 0.0775 1.21 77.44 4.96

ud. e (m) l(m) b(m) A m2 v(m3) kg
UNIÓN 16 0.02 0.9 0.7 0.2016 1582.56 20.16

25.12

S355J0 1582.56 S275JR 77.44



CERRAMIENTO FACHADA

PERFILES TUBULARES AUXILIARES ud. l(m) kg/m kg
CHS 80x60x5  84 11.79 9.7 9606.492

S355 J0 S275 JR m2 pintura
kg/Pórtico 372009.222 47717.5234 5818.68323

MAS 10% MERMAS 409210.145 52489.2757

S355 J0 S275 JR
PILARES VAR 34173.876 m2 pintura
PILARES SIMPLE 25852.784
DINTEL VAR 112062.863 biga 617.19676
VIGAS 38173.742 corretges 2741.2475
CORREAS 123214.512 otros elementos 1034.99029
TIRANTILLAS Y ARRIOSTRAMIENT 993.691151 38111.0314 biga composta 650.87364
PLACAS DE ANCLAJE 832.8536 pilar 387.06304
AUXILIARES 36704.9002 9606.492 pilar compost 387.312

372009.222 47717.5234 5818.68323
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P-1 E2213222 m3  Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega 
directa sobre camió 
(TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS) 

3,05  € 

 
P-2 E222122A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb 

retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió 
6,15 € 

   (SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)   
 
P-3 

 
E2A15000 

 
m3 

 
Subministrament de terra adequada d'aportació 

 
5,92 

 
€ 

   (CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)   
 
P-4 

 
E2R350A9 

 
m3 

 
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps 
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 
km 

 
4,68 

 
€ 

   (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)   
 
P-5 

 
E2R642A9 

 
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 20 t, amb un recorregut de 
més de 10 i fins a 15 km 

 
6,17 

 
€ 

   (SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)   
 
P-6 

 
E31522H1 

 
m3 

 
Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa,  de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió 

 
74,68 

 
€ 

   (SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)   
 
P-7 

 
E31DD100 

 
m2 

 
Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments 

 
23,13 

 
€ 

   (VINT-I-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)   
 
P-8 

 
E3C515G3 

 
m3 

 
Formigó  per  a lloses  de  fonaments,  HA-25/P/20/IIa,  de  consistència  plàstica  i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot 

 
83,15 

 
€ 

   (VUITANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)   
 
P-9 

 
E3Z112P1 

 
m2 

 
Capa de neteja i anivellament  de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20  de consistència 
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió 

 
10,54 

 
€ 

   (DEU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)   
 
P-10 

 
E441911D 

 
kg 

 
Acer  S355J0  segons  UNE-EN  10025-2,  per  a pilars  formats  per  peça  simple,  en perfils 
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa 
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols 

 
1,71 

 
€ 

   (UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)   
 
P-11 

 
E441932D 

 
kg 

 
Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils 
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb 
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols 

 
1,96 

 
€ 

   (UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)   
 
P-12 

 
E442902C 

 
kg 

 
Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, 
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a 
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols 

 
1,77 

 
€ 

   (UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)   
 
P-13 

 
E4439115 

 
kg 

 
Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils 
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa 
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura 

 
1,76 

 
€ 

   (UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)   
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P-14 

 
E4479327 

 
kg 

 
Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça composta, en perfils 

 
2,44 

 
€ 

 laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb   
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques 
(DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

  

 

P-15 E4485125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a traves formades per peça simple, en perfils 2,00 € 

 laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb   
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura 
(DOS EUROS) 

  

 

P-16 E44B9112 kg Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils 2,33 € 

 laminats  en calent  sèrie IPN,  IPE,  HEB,  HEA,  HEM  i UPN,  amb una capa d'imprimació   
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura 
(DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS) 

  

 

P-17 E44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, 3,60 € 

 quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a   
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura 
(TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS) 

  

 

P-18 E44Z9A25 kg Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, 3,75 € 

 quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a   
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura 
(TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS) 

  

 

P-19 E4LV75H6 m2 Sostre de 25+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm 51,34 € 

 d'amplària,  amb junt lateral obert superiorment,  de 67,1 a 124,5 kNm per m d'amplària de   
moment flector últim 
(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS) 

  

 

P-20 E535C625 m2 Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un 30,47 € 

 gruix total de 50 mm, amb la cara exterior grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara   
interior llisa, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi,   
amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30% 
(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS) 

  

 

P-21 E5ZJ26DP m  Canal  exterior  de secció  rectangular  de planxa  de zinc de 0,6 mm de gruix i 45 cm de 
desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant 
(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS) 

41,57  € 

 
P-22 E635E156 m2 Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix 36,16 € 

 total de 60 mm, amb la cara exterior llisa color metal·litzat, gruix de les planxes (ext/int) de   
0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat en   
posició vertical 
(TRENTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS) 

  

 

P-23 E9C1262D m2  Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x60 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb 
morter de ciment 1:6, per a ús exterior 
(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS) 

22,75  € 

 
P-24 EAF3199L u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de 379,51 € 

 base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada amb   
perfils  de preu  superior,  classificació  mínima  4 de permeabilitat  a l'aire segons  UNE-EN   
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació   
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana 
(TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS) 
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P-25 EAM11AE5 m2  Tancament  de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb dues fulles batents, 
col·locat amb fixacions mecàniques 
(TRES-CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS) 

306,67  € 

 
P-26 EARSA52B m2  Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb acabat lacat, de 2,8 a 3,2 m d'amplària, 

amb operador electromecànic, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4 
(TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

376,84  € 

 
P-27 EASA72TA u  Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 200x210 cm, 

preu superior amb tanca antipànic, col·locada 
(SET-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS) 

788,63  € 

 
P-28 EASYB0V1 m2  Col·locació de porta tallafocs de fulles corredisses de 3 a 5 m2 de superfície per fulla amb 

platina d'ancoratge agafada amb morter de ciment 1:6 
(DISSET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS) 

17,18  € 

 
P-29 EC1B1133 m2  Vidre aïllant d'una lluna incolora i una altra reflectora, de 4 mm de gruix cada una i cambra 

d'aire de 12 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini 
(QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS) 

49,90  € 

 
P-30 ED111E71 m  Desguàs  d'aparell  sanitari  amb  tub  de  PVC-U  de  paret  estructurada,  àrea  d'aplicació  B 

segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró 
(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS) 

22,77  € 

 
P-31 ED15E971 m  Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada,  àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 

1453-1, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides 
(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS) 

28,23  € 

 
P-32 ED356D55 u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm 182,48 € 

 de gruix de maó massís de 250x120x50  mm, arrebossada  i lliscada per dins amb morter   
1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm 
(CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS) 

  

 

P-33 ED358J85 u Pericó de pas i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de 488,73 € 

 gruix de maó massís de 250x120x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,   
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat 
(QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS) 

  

 

P-34 ED359J85 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de 531,33 € 

 gruix de maó massís de 250x120x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,   
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat 
(CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS) 

  

 

P-35 ED7FR114 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 44,43 € 

 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera   
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm   
per sobre del tub 
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS) 

  

 

P-36 ED7FR314 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 56,40 € 

 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera   
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm   
per sobre del tub 
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS) 

  

 

P-37 ED7FR414 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 67,37 € 

 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera   
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm   
per sobre del tub 
(SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS) 
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P-38 

 
ED7FR514 

 
m 

 
Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 

 
85,45 

 
€ 

 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera   
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm   
per sobre del tub 
(VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS) 

  

 

P-39 ED7FR614 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 138,11 € 

 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera   
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm   
per sobre del tub 
(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS) 

  

 

P-40 ED7FR714 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 196,73 € 

 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera   
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm   
per sobre del tub 
(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS) 

  

 

P-41 ED7FR814 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 275,54 € 

 500 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera   
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm   
per sobre del tub 
(DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

  

 

P-42 ER66233B u Plantació  d'arbust  o arbre de petit format en contenidor  de 3 a 5 l, excavació  de clot de 6,89 € 

 plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del   
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg 
(SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS) 

  

 

P-43 ER66255B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de 17,23 € 

 plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del   
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg 
(DISSET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS) 

  

 

P-44 ESS u  Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud  45.358,65  € 

(QUARANTA-CINC  MIL TRES-CENTS  CINQUANTA-VUIT  EUROS AMB SEIXANTA-CINC 
CÈNTIMS) 

 
P-45 F228ASR0 m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de material 

reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant 
(TRENTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS) 

36,01  € 

 
P-46 F6A1MXC2 m Reixat d'acer de 2,4 m d'alçària format per panells de 2,6 x 2,4 m amb malla amb plecs 

horitzontals electrosoldada de 50x50 mm i 5 mm de gruix, , fixats mecànicament a suports 
verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 3 mm de gruix , situats cada 2,6 m als 
extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat , col·locat ancorat a l'obra 

49,06 € 

   (QUARANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)   
 
P-47 

 
F91A1220 

 
m3 

 
Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST2, amb calç aèria CL 90 

 
19,61 

 
€ 

   (DINOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)   
 
P-48 

 
FBA31110 

 
m2 

 
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, 
amb màquina d'accionament manual 

 
9,02 

 
€ 

   (NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)   
 
P-49 

 
FD5J4F0E 

 
u 

 
Caixa  per  a  embornal  de  70x30x85  cm,  amb  parets  de  10  cm  de  gruix  de  formigó 
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I 

 
67,71 

 
€ 

   (SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)   
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P-50 

 
FD5KF25E 

 
m 

 
Caixa  per  a  interceptor  de  84x50  cm,  amb  parets  de  11,5  cm  de  gruix  de  maó  calat, 

 
108,18 

 
€ 

 arrebossada  i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, sobre solera de 15 cm de formigó   
HM-20/P/20/I 
(CENT VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS) 

  

 

P-51 FD5Z3K35 m  Bastiment  de 50 cm de llum per a interceptor,  de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i 
traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter mixt 1:2:10 
(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS) 

45,42  € 

 
P-52 FD5Z7CD4 u  Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 650x330x40 mm, classe D400 

segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter 
(SETANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS) 

77,01  € 

 
P-53 FD5ZAK7J u  Reixa  practicable,  per a interceptor  de fosa  grisa,  de 982x290x76  mm  i 87 kg de pes i 

col·locada ancorada al formigó 
(SEIXANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS) 

60,18  € 

 
P-54 FDKZHLD4 u  Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,  pas lliure de 

700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter 
(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

246,84  € 

 
P-55 FFC1EC25 m  Tub de Polipropilè-copolímer  PP-R a pressió  de diàmetre  110x10  mm, sèrie S 5 segons 

UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa 
(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS) 

36,48  € 

 
P-56 FG22TQ1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 6,99 € 

 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,   
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 
(SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS) 

  

 

P-57 G2144301 m3  Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica 
de runa sobre camió o contenidor 
(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS) 

46,51  € 

 
P-58 G2194JC5 m2  Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 

2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió 
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS) 

4,34  € 

 
P-59 G2194XG5 m2  Demolició  de paviment  de mescla  bituminosa,  de fins  a 15 cm de gruix  i més  de 2 m 

d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió 
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

3,64  € 

 
P-60 G219Q105 m  Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 

20 cm 
(TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS) 

3,46  € 

 
P-61 G21B2001 m  Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre 

camió 
(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS) 

19,53  € 

 
P-62 G21R1165 u Tala  controlada  directa  d'arbre  <  6  m  d'alçària,  arrencant  la  soca,  aplec  de  la  brossa 114,46 € 

 generada  i càrrega  sobre  camió  grua  amb  pinça,  i transport  de  la mateixa  a planta  de   
compostatge (no mes lluny de 20 km) 
(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS) 
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P-63 G22D2011 m2  Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre 
camió 
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

0,84  € 

 
P-64 G31511H1 m3  Formigó  per  a rases  i pous,  HM-20/B/20/I,  de consistència  tova  i grandària  màxima  del 

granulat 20 mm, abocat des de camió 
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS) 

63,47  € 

 
P-65 G31B3200 kg  Armadura de rases i pous AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres 

corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 
(UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS) 

1,14  € 

 
P-66 G3CB3100 kg  Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, 

d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 
(UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS) 

1,32  € 

 
P-67 G4B9DACC m2  Armadura  per a sostres  amb  elements  resistents  AP500  T amb  malla  electrosoldada  de 

barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 
(CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS) 

5,37  € 

 
P-68 G931201J m3  Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora  i piconatge del material al 98% del 

PM 
(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS) 

26,21  € 

 
P-69 G96518D5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada  de calçada C6 de 20,53 € 

 25x12 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T   
(R-5 MPa), segons UNE-EN  1340, col·locada  sobre base de formigó no estructural  de 15   
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter 
(VINT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS) 

  

 

P-70 G9H11731 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb betum 56,73 € 

 asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,   
estesa i compactada 
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS) 

  

 

P-71 G9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 
kg/m2 

0,58 € 

   (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)   
 
P-72 

 
IO0 

 
u 

 
Partida alzada a justificar de los imprevistos de obra 

 
15.000,00 

 
€ 

   (QUINZE MIL EUROS)   
 
P-73 

 
K894A0M2 

 
m2 

 
Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi i 
dues d'acabat 

 
23,02 

 
€ 

   (VINT-I-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)   
 
P-74 

 
K894B0M2 

 
m2 

 
Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi i 
dues d'acabat 

 
25,36 

 
€ 

   (VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)   
 
P-75 

 
K894F0M2 

 
m2 

 
Pintat de pilar compost de perfils d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació 
epoxi i dues d'acabat 

 
25,36 

 
€ 

   (VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)   
 
P-76 

 
K894G0M2 

 
m2 

 
Pintat de biga composta de perfils d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació 
epoxi i dues d'acabat 

 
27,12 

 
€ 

   (VINT-I-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)   
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P-77 KQ421531 u  Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb 
forat longitudinal, col·locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra 
(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS) 

211,32  € 

 
P-78 PA2 u  Partida  alzada  a justificar  de acometidas  a red general  del aeropuerto  con reposición  de 

pavimento. 
(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS) 

155,76  € 

 
P-79 PA3 u  Partida alzada a justificar sobre contador de abastecimiento de agua y válvula de compuerta 

de fundición. 
(NOU-CENTS CINQUANTA EUROS) 

950,00  € 

 
P-80 PA4 u  Partida alzada  a justificar  de acometida  a la red general  de abastecimiento  de agua con 

reposición de pavimento. 
(CENT SETZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS) 

116,82  € 

 
P-81 PA5 u  Partida alzada a justificar de conexión de la red de Baja Tensión y conexión de la red de 

comunicaciones con reposición de pavimento. 
(TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS) 

389,40  € 

 
P-82 XPA m2  Partida Alzada de Tratamiento  de alta resistencia  Master Top 200 de BASF   (3 kg/m2) o 

similar para losa interior de zona técnica de hangar 
(ONZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS) 

11,99  € 

 
P-83 XPA0 m2 Partida Alzada a determinar  de Instalación  de una puerta de hangar tipo bi-parting  de 10 425,00 € 

 hojas de 5,6m x 10,0m incluyendo railes guía inferiores embebidos en losa e instalación de   
sistema de operación  electromecánico.  Se incluye asimismo  la instalación  de 3 pasos de   
hombre de 1m x 2m. 
(QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS) 

  

 

 
 
 
 
Barcelona, Febrero 2015  
 
Firma el Ingeniero Autor del Proyecto 
 

 

 
 

Francesc Xavier Echegaray Jaile 
 

Ing. De Caminos, Canales y Puertos 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadre de preus II 



P-1 E2213222 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega 
directa sobre camió 

3,05 € 

   Altres conceptes 3,05000 € 

 

P-2 
 

E222122A 
 

m3 
 

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb 
 

6,15 € 

    
Altres conceptes 

 
6,15000 

 
€ 

 

P-3 
 

E2A15000 
 

m3 
 

Subministrament de terra adequada d'aportació 
 

5,92 € 

 B03D5000 m3 Terra adequada 5,92000 € 

   Altres conceptes 0,00000 € 

 

P-4 
 

E2R350A9 
 

m3 
 

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps 
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 
km 

 

4,68 € 

   Altres conceptes 4,68000 € 

 

P-5 
 

E2R642A9 
 

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 20 t, amb un recorregut de 

 

6,17 € 

    
Altres conceptes 

 
6,17000 

 
€ 

 

P-6 
 

E31522H1 
 

m3 
 

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa,  de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió 

 

74,68 € 

 B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa 

69,74000 € 

   Altres conceptes 4,94000 € 

 

P-7 
 

E31DD100 
 

m2 
 

Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments 
 

23,13 € 

 B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,25987 € 

 B0A31000 kg Clau acer 0,17262 € 

 B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,23297 € 

 B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,33100 € 

 B0DZA000 l Desencofrant 0,07890 € 

 B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,10098 € 

   Altres conceptes 19,95366 € 

 

P-8 
 

E3C515G3 
 

m3 
 

Formigó  per  a lloses  de  fonaments,  HA-25/P/20/IIa,  de  consistència  plàstica  i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot 

 

83,15 € 

 
B065960C  m3  Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb  66,57000  € 

>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa 
Altres conceptes 16,58000 € 

 

P-9 
 

E3Z112P1 
 

m2 
 

Capa de neteja i anivellament  de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20  de consistència 
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió 

 

10,54 € 

 
B06NLA2C  m3  Formigó  de neteja,  amb una dosificació  de 150 kg/m3  de ciment,  consistència  plàstica  i  5,80650  € 

grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20 
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retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

més de 10 i fins a 15 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altres conceptes 4,73350 € 

 

P-10 
 

E441911D 
 

kg 
 

Acer  S355J0  segons  UNE-EN  10025-2,  per  a pilars  formats  per  peça  simple,  en perfils 
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa 
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols 

 

1,71 € 

 
B44Z9015  kg  Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent  1,13000  € 

sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb 
una capa d'imprimació antioxidant 
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Altres conceptes 0,58000 € 
 

P-11            E441932D       kg          Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils 
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb 
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols 

 
B44Z90B5         kg       Acer S355J0 segons UNE-EN  10025-2,  format per peça composta,  en perfils laminats  en 

calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb 
cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant 

1,96  € 
 
 
 
1,31000  € 

Altres conceptes 0,65000 € 
 

P-12            E442902C       kg          Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, 
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a 
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols 

 
B44Z9025          kg       Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent 

sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,  rectangular  i planxa,  treballat  al taller per a col·locar  amb 
cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant 

1,77  € 
 
 
 
1,22000  € 

Altres conceptes 0,55000 € 
 

P-13            E4439115       kg          Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils 
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa 
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura 

 
B44Z901A          kg       Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent 

sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb 
una capa d'imprimació antioxidant 

1,76  € 
 
 
 
1,05000  € 

Altres conceptes 0,71000 € 
 

P-14            E4479327       kg          Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça composta, en perfils 
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb 
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques 

 
B44Z90B5         kg       Acer S355J0 segons UNE-EN  10025-2,  format per peça composta,  en perfils laminats  en 

calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb 
cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant 

2,44  € 
 
 
 
1,31000  € 

Altres conceptes 1,13000 € 
 

P-15            E4485125       kg          Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a traves formades per peça simple, en perfils 
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb 
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura 

 
B44Z502A          kg       Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent 

sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,  rectangular  i planxa,  treballat  al taller per a col·locar  amb 
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant 

2,00  € 
 
 
 
1,00000  € 

 Altres conceptes 1,00000 € 

P-16 E44B9112 kg Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils 
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació 
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura 

2,33 € 

  
B44Z9011 

 
kg 

 
Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent 
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant 

 
0,95000 

 
€ 

   Altres conceptes 1,38000 € 

P-17 E44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, 
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a 
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura 

3,60 € 

 B44Z5A2A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements 
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, 
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa 
d'imprimació antioxidant 

1,19000 € 

   Altres conceptes 2,41000 € 

P-18 E44Z9A25 kg Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, 
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a 

3,75 € 
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B44Z9A2A 

 
 

kg 

reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura 
 

Acer  S355J0  segons  UNE-EN  10025-2,  format  per  peça  simple,  per  a reforç  d'elements 

 
 

1,34000 

 
 
€ 

   d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, 
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa 
d'imprimació antioxidant 

  

   Altres conceptes 2,41000 € 

 

P-19 
 

E4LV75H6 
 

m2 
 

Sostre de 25+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm 
d'amplària,  amb junt lateral obert superiorment,  de 67,1 a 124,5 kNm per m d'amplària de 

 

51,34 € 

moment flector últim 
 

B4LV07HF  m2  Llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt 
lateral obert superiorment, de 52,3 a 101,1 kNm per m d'amplària de moment flector últim 

 
 
37,48000  € 

 Altres conceptes 13,86000 € 

P-20 E535C625 m2 Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un 
gruix total de 50 mm, amb la cara exterior grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara 
interior llisa, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, 
amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30% 

30,47 € 

 B0C5C625 m2 Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 50 mm, amb la 
cara exterior  grecada  color estàndard,  diferent  del blanc, gruix de les planxes (ext/int)  de 
0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi i sistema de fixació oculta amb tapajunts, 
per a cobertes 

20,09700 € 

 B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 1,20000 € 

   Altres conceptes 9,17300 € 

P-21 E5ZJ26DP m Canal  exterior  de secció  rectangular  de planxa  de zinc de 0,6 mm de gruix i 45 cm de 
desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant 

41,57 € 

 B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 
8/10 mm 

1,43000 € 

 B5ZHA6D0 u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix, de 45 cm 
de desenvolupament, com a màxim, i secció rectangular 

10,11000 € 

 B5ZH26D0 m Canal  exterior  de secció  rectangular  de planxa  de zinc  de gruix  0,6 mm,  de 45 cm de 
desenvolupament, com a màxim 

15,02222 € 

   Altres conceptes 15,00778 € 

P-22 E635E156 m2 Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix 
total de 60 mm, amb la cara exterior llisa color metal·litzat, gruix de les planxes (ext/int) de 
0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat en 
posició vertical 

36,16 € 

 B0C5F156 m2 Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 60 mm, amb la 
cara  exterior  llisa  color  metal·litzat,  gruix  de  les  planxes  (ext/int)  de  0,6/0,5  mm,  junt 
longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes 

26,62800 € 

 B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,45000 € 

   Altres conceptes 9,08200 € 

P-23 E9C1262D m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x60 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb 
morter de ciment 1:6, per a ús exterior 

22,75 € 

 B9C12624 m2 Terratzo llis de gra mitjà, de 40x60 cm, preu alt, per a ús exterior 12,57360 € 

 B9CZ2000 kg Beurada de color 1,38030 € 

   Altres conceptes 8,79610 € 

P-24 EAF3199L u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de 
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada amb 
perfils  de preu superior,  classificació  mínima  4 de permeabilitat  a l'aire segons  UNE-EN 
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana 

379,51 € 
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 Altres conceptes 44,22000 € 

 

P-26 
 

EARSA52B 
 

m2 
 

Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb acabat lacat, de 2,8 a 3,2 m d'amplària, 
amb operador electromecànic, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4 

 

376,84 € 

 BARSA52B m2 Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb acabat lacat, de 2,8 a 3,2 m d'amplària, 
amb operador electromecànic, amb guies i pany 

345,77000 € 

   Altres conceptes 31,07000 € 

 

P-27 
 

EASA72TA 
 

u 
 

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 200x210 cm, 
preu superior amb tanca antipànic, col·locada 

 

788,63 € 

 BASA72TA u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles batents per a una llum de 200x210 cm, 
preu superior amb tanca antipànic 

778,93000 € 

   Altres conceptes 9,70000 € 

 

P-28 
 

EASYB0V1 
 

m2 
 

Col·locació de porta tallafocs de fulles corredisses de 3 a 5 m2 de superfície per fulla amb 
 

17,18 € 

    
Altres conceptes 

 
17,18000 

 
€ 

 

P-29 
 

EC1B1133 
 

m2 
 

Vidre aïllant d'una lluna incolora i una altra reflectora, de 4 mm de gruix cada una i cambra 
d'aire de 12 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini 

 

49,90 € 

 BC1B1130 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora i una altra reflectora de 4 mm de gruix cada una i cambra 
d'aire de 12 mm 

38,30000 € 

Altres conceptes 11,60000 € 

 

P-30 
 

ED111E71 
 

m 
 

Desguàs  d'aparell  sanitari  amb  tub  de  PVC-U  de  paret  estructurada,  àrea  d'aplicació  B 
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró 

 

22,77 € 

 BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08000 € 

 BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,56000 € 

 BD13279B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de 
DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar 

4,56250 € 

Altres conceptes 12,56750 € 

 

P-31 
 

ED15E971 
 

m 
 

Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada,  àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 
1453-1, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides 

 

28,23 € 

 BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,26000 € 

 BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 5,64630 € 

 BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm 1,52760 € 

 BD13297B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de 
DN 160 mm i de llargària 3 m, per a encolar 

7,14000 € 

   Altres conceptes 13,65610 € 

 

 
 
 

BAF3159L         m2      Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment 
de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada 
amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana 

355,32000  € 

 
B7J50090  dm3    Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent  4,56320 € 

 
B7J50010  dm3    Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent  1,63460 € 

Altres conceptes 17,99220 € 
 

P-25  EAM11AE5  m2  Tancament  de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb dues fulles batents, 
col·locat amb fixacions mecàniques 

 
BAM11AE5  m2  Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb dues fulles batents, amb 

fixacions mecàniques 

306,67  € 
 
 
262,45000  € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

platina d'ancoratge agafada amb morter de ciment 1:6 
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P-32 ED356D55 u  Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm 
de gruix de maó massís de 250x120x50  mm, arrebossada  i lliscada per dins amb morter 
1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm 

182,48 € 

 B0F15E51  u Maó massís  d'elaboració  mecànica,  de 250x120x50  mm,  per  a revestir,  categoria  I, HD, 
segons la norma UNE-EN 771-1 

19,85610 € 

 B0111000  m3 Aigua 0,00125 € 

 B064300C  m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb 
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I 

3,55756 € 

 B0512401  t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,33056 € 

    Altres conceptes 158,73453 € 

 

P-33 
 

ED358J85 
 

u  
 

Pericó de pas i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de 
gruix de maó massís de 250x120x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, 
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat 

 

488,73 € 

 BD3Z2AA8  u Tapa prefabricada de formigó armat de 100x100x8 cm 63,52000 € 

 B0F15E51  u Maó massís  d'elaboració  mecànica,  de 250x120x50  mm,  per  a revestir,  categoria  I, HD, 
segons la norma UNE-EN 771-1 

51,12976 € 

 B064300C  m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb 
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I 

8,67586 € 

 B0512401  t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,98135 € 

 B0111000  m3 Aigua 0,00375 € 

    Altres conceptes 364,41928 € 

 

P-34 
 

ED359J85 
 

u  
 

Pericó sifònic i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de 
gruix de maó massís de 250x120x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, 
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat 

 

531,33 € 

 B064300C  m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb 
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I 

8,67586 € 

 B0512401  t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,98135 € 

 BD3Z2AA8  u Tapa prefabricada de formigó armat de 100x100x8 cm 63,52000 € 

 B0111000  m3 Aigua 0,00375 € 

 B0F15E51  u Maó massís  d'elaboració  mecànica,  de 250x120x50  mm,  per  a revestir,  categoria  I, HD, 
segons la norma UNE-EN 771-1 

51,12976 € 

    Altres conceptes 407,01928 € 

 

P-35 
 

ED7FR114 
 

m 
 

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 
110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera 
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm 
per sobre del tub 

 

44,43 
 

€ 

 BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08000 € 

 BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,83480 € 

 BD7FR110 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 
(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella 
elastomèrica 

5,16000 € 

 B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb 
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I 

5,42241 € 

B0310500  t  Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  10,24842 € 
Altres conceptes 21,68437 € 

 
 

P-36 
 

ED7FR314 
 

m 
 

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 
 

56,40 € 

 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera   
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm   
per sobre del tub   
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 BD7FR310 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 
(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella 
elastomèrica 

8,06400 € 

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb 
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I 

5,96752 € 

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 5,64630 € 

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,26000 € 

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 12,45577 € 

  Altres conceptes 24,00641 € 

 

P-37 
 

ED7FR414 
 

m 
 

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 
200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera 
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm 
per sobre del tub 

 

67,37 € 

 BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,45000 € 

 BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 9,87360 € 

 BD7FR410 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 
(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella 
elastomèrica 

12,31200 € 

 B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb 
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I 

6,32901 € 

B0310500  t  Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  13,79595 € 
Altres conceptes 24,60944 € 

 
P-38  ED7FR514  m  Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 85,45  € 

 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera 
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm 
per sobre del tub 

 

 B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb 
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I 

6,74789 € 

 BDY3BB00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm 0,81000 € 

 BDW3BB00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm 17,82990 € 

 B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 15,45146 € 

 BD7FR510 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 
(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella 
elastomèrica 

19,48800 € 

   Altres conceptes 25,12275 € 

 

P-39 
 

ED7FR614 
 

m 
 

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 
315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera 
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm 
per sobre del tub 

 

138,11 € 

 BDY3BC00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm 2,03000 € 

 BDW3BC00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 44,76780 € 

 BD7FR610 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 
(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella 
elastomèrica 

30,28800 € 

 B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb 
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I 

7,35038 € 

B0310500  t  Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  17,71888  € 
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 Altres conceptes 35,95494 € 

P-40 ED7FR714 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 
400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera 
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm 
per sobre del tub 

196,73 € 

 B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb 
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I 

8,13648 € 

 B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 20,77276 € 

 BD7FR710 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 
(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella 
elastomèrica 

48,78000 € 

 BDW3BD00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=400 mm 68,09880 € 

 BDY3BD00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mm 3,10000 € 

   Altres conceptes 47,84196 € 

 

P-41 
 

ED7FR814 
 

m 
 

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 
500 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera 
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm 
per sobre del tub 

 

275,54 € 

 BDW3BE00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=500 mm 92,21850 € 

 BD7FR810 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 500 mm i de SN 4 
(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella 
elastomèrica 

84,15600 € 

 B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb 
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I 

9,03735 € 

 B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 24,51737 € 

 BDY3BE00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=500 mm 4,19000 € 

   Altres conceptes 61,42078 € 

 

P-42 
 

ER66233B 
 

u 
 

Plantació  d'arbust o arbre de petit format en contenidor  de 3 a 5 l, excavació  de clot de 
plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del 
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg 

 

6,89 € 

 BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 0,26822 € 

 B0111000 m3 Aigua 0,01250 € 

   Altres conceptes 6,60928 € 

 

P-43 
 

ER66255B 
 

u 
 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de 
plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del 
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg 

 

17,23 € 

 B0111000 m3 Aigua 0,02500 € 

 BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 0,55880 € 

   Altres conceptes 16,64620 € 

 

P-44 
 

ESS 
 

u 
 

Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud 
 

45.358,65 € 

Sense descomposició  45.358,65000  € 
 

P-45  F228ASR0  m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de material 
reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant 

36,01  € 

 
B031R400  t  Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm  25,87800 € 

Altres conceptes 10,13200 € 
 

P-46            F6A1MXC2     m           Reixat d'acer de 2,4 m d'alçària format per panells de 2,6 x 2,4 m amb malla amb plecs 
horitzontals electrosoldada de 50x50 mm i 5 mm de gruix, , fixats mecànicament a suports 
verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 3 mm de gruix , situats cada 2,6 m als 

49,06  € 
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B6A1MXC0 

 
 

m 

extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat , col·locat ancorat a l'obra 
 

Reixat d'acer de 2,4 m d'alçària format per panells de 2,6 x 2,4 m amb malla amb plecs 

 
 

26,43000 

 
 
€ 

  horitzontals electrosoldada  de 50x50 mm i 5 mm de gruix, , fixats mecànicament  a suports 
verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 3 mm de gruix , situats cada 2,6 m als 
extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat 

  

B0715000 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 1,10230 € 

  Altres conceptes 21,52770 € 

 

P-47 
 

F91A1220 
 

m3 
 

Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST2, amb calç aèria CL 90 
 

19,61 € 

 B0532310 kg Calç aèria CL 90 5,50800 € 

 B0111000 m3 Aigua 0,06250 € 

   Altres conceptes 14,03950 € 

 

P-48 
 

FBA31110 
 

m2 
 

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, 
amb màquina d'accionament manual 

 

9,02 € 

 BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,92963 € 

 BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 4,05338 € 

   Altres conceptes 4,03699 € 

 

P-49 
 

FD5J4F0E 
 

u 
 

Caixa  per  a  embornal  de  70x30x85  cm,  amb  parets  de  10  cm  de  gruix  de  formigó 
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I 

 

67,71 € 

 B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,31917 € 

 B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb 
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I 

17,16810 € 

 B0DZA000 l Desencofrant 1,47280 € 

   Altres conceptes 47,74993 € 

 

P-50 
 

FD5KF25E 
 

m 
 

Caixa  per  a  interceptor  de  84x50  cm,  amb  parets  de  11,5  cm  de  gruix  de  maó  calat, 
arrebossada  i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, sobre solera de 15 cm de formigó 
HM-20/P/20/I 

 

108,18 € 

 B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb 
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I 

11,48748 € 

 B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,63013 € 

 B0111000 m3 Aigua 0,00250 € 

 B0F1DHA1 u Maó calat, de 240x115x100  mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 
771-1 

5,45958 € 

   Altres conceptes 90,60031 € 

 

P-51 
 

FD5Z3K35 
 

m 
 

Bastiment  de 50 cm de llum per a interceptor,  de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i 
traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter mixt 1:2:10 

 

45,42 € 

 BD5Z3K30 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor,  de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de 
passamà de 60 mm cada m 

31,20000 € 

   Altres conceptes 14,22000 € 

 

P-52 
 

FD5Z7CD4 
 

u 
 

Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 650x330x40 mm, classe D400 
segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter 

 

77,01 € 

 BD5Z7CD0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 650x330x40 mm classe D400 
segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció 

60,60000 € 

 B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma 
UNE-EN 998-2 

1,21920 € 

   Altres conceptes 15,19080 € 

 

P-53 
 

FD5ZAK7J 
 

u 
 

Reixa  practicable,  per  a interceptor  de fosa  grisa,  de 982x290x76  mm  i 87 kg de pes i 
 

60,18 € 
col·locada ancorada al formigó 
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BD5ZAK90  u  Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x290x76 mm i 87 kg de pes  57,58000 € 
Altres conceptes 2,60000 € 

 
P-54  FDKZHLD4  u  Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,  pas lliure de 

700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter 
 

BDKZHLD0  u  Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure 
de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124 

 
B0710150  t  Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma 

UNE-EN 998-2 

246,84  € 
 
 
227,09000  € 

 
 

0,20985  € 

Altres conceptes 19,54015 € 
 

P-55  FFC1EC25  m  Tub de Polipropilè-copolímer  PP-R a pressió  de diàmetre  110x10  mm, sèrie S 5 segons 
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa 

36,48  € 

 
BFWC1E20  u  Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 110 mm de diàmetre, per a soldar  4,20300  € 

 
BFC1EC00  m  Tub de Polipropilè-copolímer  PP-R a pressió  de diàmetre  110x10  mm, sèrie S 5 segons 

UNE-EN ISO 15874-2 
 

BFYC1E20  u  Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 110 mm de 
diàmetre, soldat 

 
15,91200  € 
 
 
0,46000  € 

Altres conceptes 15,90500 € 
 

P-56            FG22TQ1K     m           Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, 
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 

 
BG22TQ10        m        Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 

mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J, 
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades 

6,99  € 
 
 
 
5,54880  € 

Altres conceptes 1,44120 € 
 

P-57  G2144301  m3  Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica 
de runa sobre camió o contenidor 

46,51  € 

Altres conceptes 46,51000 € 
 

P-58  G2194JC5  m2  Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 
2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió 

4,34  € 

Altres conceptes 4,34000 € 
 

P-59  G2194XG5  m2  Demolició  de paviment  de mescla  bituminosa,  de fins  a 15 cm de gruix  i més  de 2 m 
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió 

3,64  € 

Altres conceptes 3,64000 € 
 

P-60  G219Q105  m  Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 
20 cm 

3,46  € 

Altres conceptes 3,46000 € 
 

P-61  G21B2001  m  Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre 
camió 

19,53  € 

Altres conceptes 19,53000 € 
 

P-62            G21R1165      u            Tala  controlada  directa  d'arbre  <  6  m  d'alçària,  arrencant  la  soca,  aplec  de  la  brossa 
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de 
compostatge (no mes lluny de 20 km) 

 
B2RA9TD0        t          Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb 

una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea 
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

 
B2RA9SB0        t          Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una 

densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de 
Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

114,46  € 
 
 
 
27,20000  € 
 
 
 
4,50000  € 
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Altres conceptes 3,50000 € 

 

 

 Altres conceptes 82,76000 € 

P-63 G22D2011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre 0,84 € 

    
Altres conceptes 

 
0,84000 

 
€ 

 

P-64 
 

G31511H1 
 

m3 
 

Formigó  per  a rases  i pous,  HM-20/B/20/I,  de consistència  tova  i grandària  màxima  del 
granulat 20 mm, abocat des de camió 

 

63,47 € 

 B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I 

58,52760 € 

   Altres conceptes 4,94240 € 

 

P-65 
 

G31B3200 
 

kg 
 

Armadura de rases i pous AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres 
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 

 

1,14 € 

 B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00545 € 

   Altres conceptes 1,13455 € 

 

P-66 
 

G3CB3100 
 

kg 
 

Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, 
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 

 

1,32 € 

 

Aigua 0,06250 € 

Tot-u artificial 22,68000 € 

Altres conceptes 3,46750 € 

 

 
 
 
 
 
 

camió 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B0A14200  kg  Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  0,00556 € 
Altres conceptes 1,31444 € 

 
P-67  G4B9DACC    m2  Armadura  per  a sostres  amb elements  resistents  AP500  T amb  malla  electrosoldada  de 

barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 
 

B0B34136  m2  Malla electrosoldada  de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T 
UNE-EN 10080 

5,37  € 
 
 
4,54800  € 

 
B0A14200  kg  Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  0,01635 € 

Altres conceptes 0,80565 € 
 

P-68  G931201J  m3  Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora  i piconatge del material al 98% del 
PM 

26,21  € 

 
B0111000  m3 

 
B0372000  m3 

 
 

P-69  G96518D5  m  Vorada recta de peces de formigó, monocapa,  amb secció normalitzada de calçada C6 de 
25x12 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T 
(R-5 MPa), segons UNE-EN  1340, col·locada  sobre base de formigó no estructural  de 15 
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter 

 
B06NN14C        m3      Formigó  d'ús no estructural  de resistència  a compressió15  N/mm2,  consistència  plàstica i 

grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40 
 

B0710250  t  Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma 
UNE-EN 998-2 

 
B96518D0          m        Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C6 de 25x12 cm, 

de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), 
segons UNE-EN 1340 

20,53  € 
 
 
 
 
2,78553  € 
 
 
0,06401  € 
 
 
3,15000  € 

Altres conceptes 14,53046 € 
 

P-70            G9H11731      t             Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb betum 
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, 
estesa i compactada 

 
B9H11731  t  Mescla bituminosa  contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic de 

penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític 

56,73  € 
 
 
 
53,23000  € 
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Altres conceptes 389,40000 € 

 

 

 

P-78 
 

PA2 
 

u 
 

Partida  alzada  a justificar  de acometidas  a red general  del aeropuerto  con reposición  de 
pavimento. 

 

155,76 € 

   Altres conceptes 155,76000 € 

 

P-79 
 

PA3 
 

u 
 

Partida alzada a justificar sobre contador de abastecimiento de agua y válvula de compuerta 
 

950,00 € 

    
Sense descomposició 

 
950,00000 

 
€ 

 

P-80 
 

PA4 
 

u 
 

Partida alzada a justificar  de acometida  a la red general  de abastecimiento  de agua con 
 

116,82 € 

    
Altres conceptes 

 
116,82000 

 
€ 

 

P-81 
 

PA5 
 

u 
 

Partida alzada a justificar de conexión de la red de Baja Tensión y conexión de la red de 
 

389,40 € 

 

 
 
 

P-71 G9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 
kg/m2 

0,58 € 

 B0552460 kg Emulsió bituminosa  catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació  tipus 
C50BF5 IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2% 

0,43000 € 

   Altres conceptes 0,15000 € 

 

P-72 
 

IO0 
 

u 
 

Partida alzada a justificar de los imprevistos de obra 
 

15.000,00 € 

Sense descomposició  15.000,00000  € 

 

P-73 
 

K894A0M2 
 

m2 
 

Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi i 
dues d'acabat 

 

23,02 € 

 B8ZAN000 kg Imprimació epoxi 3,24156 € 

 B89ZX000 kg Pintura epoxi 4,09275 € 

   Altres conceptes 15,68569 € 

 

P-74 
 

K894B0M2 
 

m2 
 

Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi i 
dues d'acabat 

 

25,36 € 

 B8ZAN000 kg Imprimació epoxi 3,24156 € 

 B89ZX000 kg Pintura epoxi 4,09275 € 

   Altres conceptes 18,02569 € 

 

P-75 
 

K894F0M2 
 

m2 
 

Pintat de pilar compost de perfils d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació 
epoxi i dues d'acabat 

 

25,36 € 

 B8ZAN000 kg Imprimació epoxi 3,24156 € 

 B89ZX000 kg Pintura epoxi 4,09275 € 

   Altres conceptes 18,02569 € 

 

P-76 
 

K894G0M2 
 

m2 
 

Pintat de biga composta de perfils d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació 
epoxi i dues d'acabat 

 

27,12 € 

 B89ZX000 kg Pintura epoxi 4,09275 € 

 B8ZAN000 kg Imprimació epoxi 3,24156 € 

   Altres conceptes 19,78569 € 

 

P-77 
 

KQ421531 
 

u 
 

Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb 
forat longitudinal, col·locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra 

 

211,32 € 

BQ421531  u  Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant, de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb 
forat longitudinal, per a col·locació encastada 

193,50000  € 

Altres conceptes 17,82000 € 
 
 
 
 
 
 

de fundición. 
 
 
 

reposición de pavimento. 
 
 
 

comunicaciones con reposición de pavimento. 
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P-82  XPA  m2  Partida Alzada de Tratamiento  de alta resistencia  Master Top 200 de BASF   (3 kg/m2) o 
similar para losa interior de zona técnica de hangar 

 
P01ME720         kg       Recobriment monolític a base d'agregats metàl·lics, per paviments de formigó, de color gris 

natural, MASTERTOP 200 GRIS NATURAL, de BASF-CC, ref. P01ME720 de la sèrie 
Recubriments cimentosos monolítics amb agregats de BASF-CC 

11,99  € 
 
 
4,20000  € 

Altres conceptes 7,79000 € 
 

P-83            XPA0              m2         Partida Alzada a determinar  de Instalación  de una puerta de hangar tipo bi-parting  de 10 
hojas de 5,6m x 10,0m incluyendo railes guía inferiores embebidos en losa e instalación de 
sistema de operación  electromecánico.  Se incluye asimismo  la instalación  de 3 pasos de 
hombre de 1m x 2m. 

425,00  € 

Sense descomposició  425,00000  € 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, Febrero 2015  
 
Firma el Ingeniero Autor del Proyecto 
 

 

 
 

Francesc Xavier Echegaray Jaile 
 

Ing. De Caminos, Canales y Puertos 
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Obra 01 Presupuesto 201501

Capítulo 01 DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTO PARCELA

1 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 57)

46,51 64,450 2.997,57

2 G21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec
de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20
km) (P - 62)

114,46 4,000 457,84

3 G21B2001 m Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 61)

19,53 60,000 1.171,80

4 G2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 59)

3,64 491,400 1.788,70

5 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 60)

3,46 127,200 440,11

6 G2194JC5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10
cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 58)

4,34 338,100 1.467,35

7 E2R642A9 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 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(P - 5)

6,17 64,000 394,88

8 F6A1MXC2 m Reixat d'acer de 2,4 m d'alçària format per panells de 2,6 x 2,4 m amb
malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x50 mm i 5 mm de
gruix, , fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció
circular de diàmetre 80 mm i 3 mm de gruix , situats cada 2,6 m als
extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat , col·locat
ancorat a l'obra (P - 46)

49,06 349,800 17.161,19

TOTAL Capítulo 01.01 25.879,44

Obra 01 Presupuesto 201501

Capítulo 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 G22D2011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 63)

0,84 16.760,000 14.078,40

2 E2R350A9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 4)

4,68 6.421,270 30.051,54

3 F91A1220 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST2, amb
calç aèria CL 90 (P - 47)

19,61 2.996,840 58.768,03

4 E2213222 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 1)

3,05 1.393,270 4.249,47

5 E222122A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió (P - 2)

6,15 740,120 4.551,74

6 E2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 3) 5,92 2.117,400 12.535,01

TOTAL Capítulo 01.02 124.234,19

Obra 01 Presupuesto 201501

Capítulo 03 CIMENTACIONES

EUR
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1 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 9)

10,54 724,580 7.637,07

2 E31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió (P - 6)

74,68 452,720 33.809,13

3 E3C515G3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P
- 8)

83,15 1.788,840 148.742,05

4 G31B3200 kg Armadura de rases i pous AP500 S en barres de diàmetre superior a
16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 (P - 65)

1,14 39.441,720 44.963,56

5 G3CB3100 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 66)

1,32 161.165,990 212.739,11

6 E31DD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 7) 23,13 791,420 18.305,54

TOTAL Capítulo 01.03 466.196,46
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Capítulo 04 FORJADO UNIDIRECCIONAL

1 E4LV75H6 m2 Sostre de 25+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm
d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 67,1 a 124,5 kNm per m d'amplària de moment
flector últim (P - 19)

51,34 1.098,000 56.371,32

2 G4B9DACC m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 67)

5,37 1.098,000 5.896,26

TOTAL Capítulo 01.04 62.267,58

Obra 01 Presupuesto 201501

Capítulo 05 ESTRUCTURA METÁLICA

1 E442902C kg Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols (P - 12)

1,77 832,854 1.474,15

2 E441932D kg Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (P - 11)

1,96 34.173,900 66.980,84

3 E441911D kg Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (P - 10)

1,71 25.852,800 44.208,29

4 E4479327 kg Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques
(P - 14)

2,44 112.063,000 273.433,72

EUR
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5 E4439115 kg Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura (P - 13)

1,76 38.173,300 67.185,01

6 E44B9112 kg Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura (P - 16)

2,33 123.215,000 287.090,95

7 E4485125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a traves formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 15)

2,00 39.104,700 78.209,40

8 E44Z9A25 kg Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb
soldadura (P - 18)

3,75 36.704,900 137.643,38

9 E44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb
soldadura (P - 17)

3,60 9.606,500 34.583,40

10 K894B0M2 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes
d'imprimació epoxi i dues d'acabat (P - 74)

25,36 3.358,450 85.170,29

11 K894G0M2 m2 Pintat de biga composta de perfils d'acer amb pintura epoxi, amb dues
capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat (P - 76)

27,12 1.685,860 45.720,52

12 K894A0M2 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes
d'imprimació epoxi i dues d'acabat (P - 73)

23,02 387,060 8.910,12

13 K894F0M2 m2 Pintat de pilar compost de perfils d'acer amb pintura epoxi, amb dues
capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat (P - 75)

25,36 387,310 9.822,18

TOTAL Capítulo 01.05 1.140.432,25
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Capítulo 06 CERRAMIENTO DE CUBIERTA

1 E535C625 m2 Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer amb aillament
de poliuretà, amb un gruix total de 50 mm, amb la cara exterior
grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, gruix
de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb
nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30%
(P - 20)

30,47 3.080,830 93.872,89

2 E5ZJ26DP m Canal exterior de secció rectangular de planxa de zinc de 0,6 mm de
gruix i 45 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant (P - 21)

41,57 90,880 3.777,88

TOTAL Capítulo 01.06 97.650,77

Obra 01 Presupuesto 201501

Capítulo 07 CERRAMIENTO DE FACHADA

1 E635E156 m2 Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de
poliuretà amb un gruix total de 60 mm, amb la cara exterior llisa color
metal·litzat, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes,
col·locat en posició vertical (P - 22)

36,16 2.405,320 86.976,37

EUR
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TOTAL Capítulo 01.07 86.976,37
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Capítulo 08 PUERTA DEL HANGAR

1 XPA0 m2 Partida Alzada a determinar de Instalación de una puerta de hangar
tipo bi-parting de 10 hojas de 5,6m x 10,0m incluyendo railes guía
inferiores embebidos en losa e instalación de sistema de operación
electromecánico. Se incluye asimismo la instalación de 3 pasos de
hombre de 1m x 2m. (P - 83)

425,00 560,000 238.000,00

TOTAL Capítulo 01.08 238.000,00

Obra 01 Presupuesto 201501

Capítulo 09 CARPINTERÍA Y OTROS

1 EAM11AE5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb
dues fulles batents, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 25)

306,67 10,860 3.330,44

2 EASA72TA u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una
llum de 200x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada (P
- 27)

788,63 2,000 1.577,26

3 EASYB0V1 m2 Col·locació de porta tallafocs de fulles corredisses de 3 a 5 m2 de
superfície per fulla amb platina d'ancoratge agafada amb morter de
ciment 1:6 (P - 28)

17,18 9,440 162,18

4 EARSA52B m2 Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb acabat lacat, de
2,8 a 3,2 m d'amplària, amb operador electromecànic, amb guies i
pany, ancorada amb morter de ciment 1:4 (P - 26)

376,84 9,000 3.391,56

5 EAF3199L u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada amb perfils de preu
superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana (P - 24)

379,51 19,000 7.210,69

6 EC1B1133 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora i una altra reflectora, de 4 mm de
gruix cada una i cambra d'aire de 12 mm, col·locat amb llistó de vidre
sobre fusta, acer o alumini (P - 29)

49,90 30,780 1.535,92

7 KQ421531 u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de
900 mm d'alçària, amb forat longitudinal, col·locat amb morter sense
additius 1:4, elaborat a l'obra (P - 77)

211,32 46,000 9.720,72

TOTAL Capítulo 01.09 26.928,77

Obra 01 Presupuesto 201501

Capítulo 10 PAVIMENTACIÓN

1 G931201J m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del
material al 98% del PM (P - 68)

26,21 936,510 24.545,93

2 G9H11731 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada (P - 70)

56,73 441,100 25.023,60

EUR
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3 G9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2 (P - 71)

0,58 3.746,050 2.172,71

4 E9C1262D m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x60 cm, preu alt, col·locat a
truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior (P - 23)

22,75 1.444,840 32.870,11

5 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 48)

9,02 16,000 144,32

6 G96518D5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C6 de 25x12 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 69)

20,53 305,500 6.271,92

7 G31511H1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 64)

63,47 216,730 13.755,85

8 XPA m2 Partida Alzada de Tratamiento de alta resistencia Master Top 200 de
BASF (3 kg/m2) o similar para losa interior de zona técnica de hangar
(P - 82)

11,99 2.438,910 29.242,53

TOTAL Capítulo 01.10 134.026,97
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Capítulo 11 JARDINERÍA

1 ER66255B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l,
excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 43)

17,23 25,000 430,75

2 ER66233B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 42)

6,89 30,000 206,70

TOTAL Capítulo 01.11 637,45
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Capítulo 12 DRENAJE Y SANEAMIENTO

1 ED15E971 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides (P - 31)

28,23 118,000 3.331,14

2 ED111E71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró (P - 30)

22,77 9,000 204,93

3 ED7FR114 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub (P - 35)

44,43 9,300 413,20

4 ED7FR314 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub (P - 36)

56,40 33,200 1.872,48

5 ED7FR414 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm

67,37 123,490 8.319,52

EUR
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per sobre del tub (P - 37)

6 ED7FR514 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub (P - 38)

85,45 31,690 2.707,91

7 ED7FR614 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub (P - 39)

138,11 39,780 5.494,02

8 ED7FR714 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub (P - 40)

196,73 57,540 11.319,84

9 ED7FR814 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 500 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub (P - 41)

275,54 34,730 9.569,50

10 ED356D55 u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 51x51x50 cm de mides
interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó massís de 250x120x50
mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera
de formigó en massa de 10 cm (P - 32)

182,48 8,000 1.459,84

11 ED358J85 u Pericó de pas i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors,
amb paret de 13 cm de gruix de maó massís de 250x120x50 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 33)

488,73 6,000 2.932,38

12 ED359J85 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors,
amb paret de 13 cm de gruix de maó massís de 250x120x50 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 34)

531,33 2,000 1.062,66

13 FD5J4F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 49)

67,71 4,000 270,84

14 FD5Z7CD4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de
650x330x40 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de
superfície d'absorció, col·locat amb morter (P - 52)

77,01 4,000 308,04

15 FD5KF25E m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 11,5 cm de gruix
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10,
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 50)

108,18 162,600 17.590,07

16 FD5Z3K35 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR
de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb
morter mixt 1:2:10 (P - 51)

45,42 162,600 7.385,29

17 FD5ZAK7J u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x290x76 mm i
87 kg de pes i col·locada ancorada al formigó (P - 53)

60,18 162,600 9.785,27

18 F228ASR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 45)

36,01 173,110 6.233,69

19 PA2 u Partida alzada a justificar de acometidas a red general del aeropuerto
con reposición de pavimento. (P - 78)

155,76 4,000 623,04

TOTAL Capítulo 01.12 90.883,66
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Capítulo 13 CONEXIÓN INSTALACIONES
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1 FFC1EC25 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 110x10 mm,
sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 55)

36,48 343,100 12.516,29

2 PA3 u Partida alzada a justificar sobre contador de abastecimiento de agua y
válvula de compuerta de fundición. (P - 79)

950,00 1,000 950,00

3 PA4 u Partida alzada a justificar de acometida a la red general de
abastecimiento de agua con reposición de pavimento. (P - 80)

116,82 1,000 116,82

4 FG22TQ1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 56)

6,99 334,000 2.334,66

5 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 9)

10,54 298,585 3.147,09

6 G31511H1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 64)

63,47 79,800 5.064,91

7 F228ASR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 45)

36,01 341,240 12.288,05

8 ED358J85 u Pericó de pas i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors,
amb paret de 13 cm de gruix de maó massís de 250x120x50 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 33)

488,73 6,000 2.932,38

9 FDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 54)

246,84 6,000 1.481,04

10 PA5 u Partida alzada a justificar de conexión de la red de Baja Tensión y
conexión de la red de comunicaciones con reposición de pavimento. (P
- 81)

389,40 1,000 389,40

TOTAL Capítulo 01.13 41.220,64
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Capítulo 14 IMPREVISTOS DE OBRA

1 IO0 u Partida alzada a justificar de los imprevistos de obra (P - 72) 15.000,00 1,000 15.000,00

TOTAL Capítulo 01.14 15.000,00

Obra 01 Presupuesto 201501

Capítulo 16 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1 ESS u Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud (P - 44) 45.358,65 1,000 45.358,65

TOTAL Capítulo 01.16 45.358,65

EUR
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NIVELL 2: Capítulo Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTO PARCELA 25.879,44

Capítulo 01.02  MOVIMIENTO DE TIERRAS 124.234,19

Capítulo 01.03  CIMENTACIONES 466.196,46

Capítulo 01.04  FORJADO UNIDIRECCIONAL 62.267,58

Capítulo 01.05  ESTRUCTURA METÁLICA 1.140.432,25

Capítulo 01.06  CERRAMIENTO DE CUBIERTA 97.650,77

Capítulo 01.07  CERRAMIENTO DE FACHADA 86.976,37

Capítulo 01.08  PUERTA DEL HANGAR 238.000,00

Capítulo 01.09  CARPINTERÍA Y OTROS 26.928,77

Capítulo 01.10  PAVIMENTACIÓN 134.026,97

Capítulo 01.11  JARDINERÍA 637,45

Capítulo 01.12  DRENAJE Y SANEAMIENTO 90.883,66

Capítulo 01.13  CONEXIÓN INSTALACIONES 41.220,64

Capítulo 01.14  IMPREVISTOS DE OBRA 15.000,00

Capítulo 01.16  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 45.358,65

Obra 01 Presupuesto 201501 2.595.693,20

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.595.693,20

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto 201501 2.595.693,20

2.595.693,20

EUR
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NIVELL 2: Capítulo %

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTO PARCELA 1,00

Capítulo 01.02  MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,79

Capítulo 01.03  CIMENTACIONES 17,96

Capítulo 01.04  FORJADO UNIDIRECCIONAL 2,40

Capítulo 01.05  ESTRUCTURA METÁLICA 43,94

Capítulo 01.06  CERRAMIENTO DE CUBIERTA 3,76

Capítulo 01.07  CERRAMIENTO DE FACHADA 3,35

Capítulo 01.08  PUERTA DEL HANGAR 9,17

Capítulo 01.09  CARPINTERÍA Y OTROS 1,04

Capítulo 01.10  PAVIMENTACIÓN 5,16

Capítulo 01.11  JARDINERÍA 0,02

Capítulo 01.12  DRENAJE Y SANEAMIENTO 3,50

Capítulo 01.13  CONEXIÓN INSTALACIONES 1,59

Capítulo 01.14  IMPREVISTOS DE OBRA 0,58

Capítulo 01.16  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 1,75

Obra 01 Presupuesto 201501 100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra %

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto 201501 100,00

100,00

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg.  1 
 

 

 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 

 

 
2.595.693,20 

13 % Gastos Generales SOBRE 2.595.693,20................................................................... 337.440,12 

6 % Beneficio Industrial SOBRE 2.595.693,20................................................................... 155.741,59 
 
 
 
 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 3.088.874,91 
 

 
 
 
 
 
 

21 % IVA SOBRE 3.088.874,91.......................................................................................... 648.663,73 
 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 3.737.538,64 
 
 
 

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 
 

tres milions set-cents trenta-set mil cinc-cents trenta-vuit euros amb seixanta-quatre cèntims 
 
 

 
 
 

 
 

 

Barcelona, Febrero 2015 
 
Firma el Ingeniero Autor del Proyecto 

 

 
 

Francesc Xavier Echegaray Jaile 
 

Ing. De Caminos, Canales y Puertos 
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