
 Pressupost : CCGB, Centre Cultural I Gastronòmic de Barcelona, Fundació VERN  (Manel Pelegrina Jordan) 

 Capítol 1 : MOVIMENTS DE TERRES 

 Pressupost (Valoracions Capítols) 

 NUM UD RESUM COEF. MED. ACUM. PREU IMPORT 

 1.1 m3 Excavació per a rebaix terreny compacte  14,115  12,50 176,44 

 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala  

 excavadora i càrrega directa sobre camió 

 1.2 m3 Excavació per encepats fonamentació  2,000  18,00 36,00 

 Excavació d'encep de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),  

 realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió 

 1.3 pa Transport i muntatge equip pilotatges  1,000  1.250,00 1.250,00 

 Transport i muntatge equip pilotatges tipus CPI-8 

 1.4 m Perforació pilotatges D:45 mm en terreny fluix  45,000  18,00 810,00 

 Perforació per a pilotatges D:45 mm en terreny fluix, amb equip de perforació 

 1.5 m3 Transport de terres a abocador  22,860  5,15 117,73 

 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12  

 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de  

 més de 5 i fins a 10 km 

 TOTAL Capítol 1 :  2.390,17 €  

 AM2 Pàg.1  

 Pàg. 1  



 Pressupost : CCGB, Centre Cultural I Gastronòmic de Barcelona, Fundació VERN  (Manel Pelegrina Jordan) 

 Capítol 2 : FONAMENTS 

 Pressupost (Valoracions Capítols) 

 NUM UD RESUM COEF. MED. ACUM. PREU IMPORT 

 2.1 m3 Formigó per pilons HA-30/L/20/IIa+Qa  6,750  105,00 708,75 

 Formigo per a pilons de diàmetre 45 cm, amb formigó HA-30/L/20/IIa+Qa, amb  

 additiu superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 20  

 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment 

 2.2 kg Armadura per pilons AP500SD  342,000  1,20 410,40 

 Armadura per a pilons AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit  

 elàstic >= 500 N/mm2 

 2.3 m3 Formigó per enceps HA-25/P/20/IIa  2,000  95,00 190,00 

 Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima  

 del granulat 20 mm, abocat amb cubilot 

 2.4 kg Armadura per enceps acer AP500SD  175,000  1,10 192,50 

 Armadura per a enceps AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit  

 elàstic >= 500 N/mm2 

 TOTAL Capítol 2 :  1.501,65 €  

 AM2 Pàg.2  

 Pàg. 2  



 Pressupost : CCGB, Centre Cultural I Gastronòmic de Barcelona, Fundació VERN  (Manel Pelegrina Jordan) 

 Capítol 3 : ESTRUCTURES  

 Pressupost (Valoracions Capítols) 

 NUM UD RESUM COEF. MED. ACUM. PREU IMPORT 

 3.1 kg Acer S275 per a platines ancoratge pilars  432,000  3,20 1.382,40 

 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge 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. Inclòs subminitre i col.locació de barres ancoratge  

 a fonaments amb 4 barres de diametre 16 mm de longitud 50 cm, per platina. 

 Amidament: 18 platines de 450x450x6 mm  

 3.2 kg Acer S275 per a pilars perfils HEB  67.850,000  1,40 94.990,00 

 Acer S275JR 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. 

 Amidament. 16 pilars perfil HEB-400 de 25,00 m, i 2 pilars perfil HEB-300 de 25,00  

 m 

 3.3 kg Acer S275 per a jàsseres i bigues sostres  175.893,840  1,45 255.046,07 

 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues amb connectors 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 

 3.4 m2 Placa metàl.lica forjat colaborant EUROCOL 60 0,75 mm  334,210  26,00 8.689,46 

 Subministre i col.locació de placa metàl.lica per a forjat colaborant, model  

 EUROCOL 60, de gruix 0,75 mm 

 3.5 m2 Placa metàl.lica forjat colaborant EUROCOL 60 1,00 mm  1.150,690  31,00 35.671,39 

 Subministre i col.locació de placa metàl.lica per a forjat colaborant, model  

 EUROCOL 60, de gruix 1,00 mm 

 3.6 m2 Placa metàl.lica forjat colaborant EUROCOL 60 1,2 mm  593,350  38,00 22.547,30 

 Subministre i col.locació de placa metàl.lica per a forjat colaborant, model  

 EUROCOL 60, de gruix 1,20 mm 

 3.7 m3 Formigó per sostres plaques colaborants  282,120  92,00 25.955,04 

 Formigó per a sostres horitzontals de plaques metàl.liques colaborants, HA- 

 25/F/20/IIa de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat  

 amb cubilot 

 3.8 kg Armadura sostres (negatius i positius) barres corrugades  1.175,270  1,15 1.351,56 

 Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 SD d'acer  

 en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 

 3.9 kg Armadura sostres (connectors) barres corrugades  1.083,210  1,15 1.245,69 

 Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 SD d'acer  

 en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 

 TOTAL Capítol 3 :  446.878,91 €  
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