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PROJECTE DE REFORÇ D´UN MÒDUL DEL FALS SOSTRE DEL MERCAT DEL PEIX

MASALA Consultors 1049-08.2. Gener de 2015.
- 1 mòdul -
SITUAT A MERCABARNA, BARCELONA

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  1049-08PROJECTE P1
OBRA NOVAEDIFICI / INTERVENCIÓ 0N
ESTRUCTURA METÀL·LICACAPÍTOL 04
REFORÇ ESTRUCTURALSUBCAPÍTOL R1

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

kg Acer S 275 JR, per a reforç de sostres, pilars i/o estintolaments, en perfils laminats, perfils armats, xapes i tubs, muntat i
preparat a taller i col·locat a l'obra. Inclou neteja i preparació de les superfícies de perfils d'acer fins un grau de preparació
st2 (norma SIS 055900-1967), amb mitjans manuals i mecànics a taller. Inclou part proporcional de soldadures, preparació
prèvia i cargols d'alta resistència i ordinaris, xapes i elements de fixació, d'unió, de muntatge i d'ancoratge. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, els
mitjans auxiliars d'elevació i transport, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja
del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (Medit segons perfil teòric)

1 4441Z11X

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

1 Mòdul 1

T2 Reforç detall 1

C#*D#*E#*F#3 Tub quadrat 60x40x4 54,000 2,250 5,350 650,025

C#*D#*E#*F#4 L 50.5 2,000 53,350 3,770 402,259

C#*D#*E#*F#5 Pletina e: 6 mm 54,000 2,250 0,220 47,100 1.258,983

T6 Reforç detall 2

C#*D#*E#*F#7 Tub quadrat 60x40x4 2,000 21,600 5,350 231,120

C#*D#*E#*F#8 1,000 7,200 5,350 38,520

C#*D#*E#*F#9 xapes subjecció e: 6 mm 112,000 0,100 0,100 47,100 52,752

T10 Triangle 1

C#*D#*E#*F#11 Tub quadrat 60x40x4 8,000 2,500 5,350 107,000

T12 Triangle 2

C#*D#*E#*F#13 Tub quadrat 60x40x4 8,000 2,500 5,350 107,000

T14

15 Ajustaments i detalls

C#*D#*E#*F#16 570,000 570,000

TOTAL AMIDAMENT 3.417,659

m2 Pintat de perfils d'acer, al taller i a l'obra amb dues capes d'imprimació anticorrosiva de silicat inorgànic de zinc per a
ambient C4 amb un espessor no inferior a 60 micres (medició segons perfil teòric). S'inclou la disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i mitjans auxiliars d'elevació necessaris, transport d'eines i
mitjans auxiliars a l'obra, neteja de la superfície abans de l'aplicació de la pintura, aplicació de pintura amb pistola i/o
brotxa, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs.

2 E894Z0PX

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

1 Mòdul 1

T2 Reforç detall 1

C#*D#*E#*F#3 Tub quadrat 60x40x4 54,000 2,250 0,183 22,235

C#*D#*E#*F#4 L 50.5 2,000 53,350 0,194 20,700

C#*D#*E#*F#5 Pletina e: 6 mm 54,000 2,250 0,220 2,000 53,460

T6 Reforç detall 2

C#*D#*E#*F#7 Tub quadrat 60x40x4 2,000 21,600 0,183 7,906

C#*D#*E#*F#8 1,000 7,200 0,183 1,318

EUR
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C#*D#*E#*F#9 xapes subjecció e: 6 mm 112,000 0,100 0,100 2,000 2,240

T10 Triangle 1

C#*D#*E#*F#11 Tub quadrat 60x40x4 8,000 2,500 0,183 3,660

T12 Triangle 2

C#*D#*E#*F#13 Tub quadrat 60x40x4 8,000 2,500 0,183 3,660

T14

15 Ajustaments i detalls

C#*D#*E#*F#16 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 130,179

m Tirant d'acer laminat S275 JR per a roscar de 10 mm de diàmetre, fixat inferiorment a les plaques d'ancoratge amb doble
femella i superiorment acabat amb rosca per acoplar la peça roscada amb baga tancada per rebre l'eslinga d'acer per
penjar, de característiques similars als tirants existents. Inclou les eslingues de cable d'acer amb acabament amb ull (gaza)
i estrangulador de cables, per penjar els tirants. Inclou el pintat, al taller i a l'obra amb dues capes d'imprimació
anticorrosiva de silicat inorgànic de zinc amb un espessor no inferior a 60 micres (medició segons perfil teòric). S'inclou la
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, part proporcional d'elements especials d'unió i de tesat (maneguets tensors),
soldadures, preparació prèvia i cargols d'alta resistència i ordinaris, elements de fixació, d'unió, de muntatge i d'ancoratge,
part proporcional de tesat amb gats hidràulics (si fós necessari), els mitjans auxiliars de transport, elevació i col·locació de
la perfileria, pintat amb dues capes de pintura anticorrossiva i dues d'esmalt acríl·lic, retirada d'eines i mitjans auxiliars,
neteja de la zona de treball, i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

3 14SPZ10M

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

T1 Reforç detall 1

C#*D#*E#*F#2 Mòdul 1 108,000 3,500 378,000

T3 Reforç detall 2

C#*D#*E#*F#4 Mòdul 1 14,000 3,500 49,000

T5 Triangle 1

C#*D#*E#*F#6 Mòdul 1 8,000 3,500 28,000

T7 Triangle 2

C#*D#*E#*F#8 Mòdul 1 8,000 3,500 28,000

TOTAL AMIDAMENT 483,000

m Tensor d'acer laminat S275 JR per a roscar de 12 mm de diàmetre, subjectat a l'obra amb plaques d'ancoratge, fixades
amb doble femella als extrems de les barres. Inclou el pintat, al taller i a l'obra amb dues capes d'imprimació anticorrosiva
de silicat inorgànic de zinc amb un espessor no inferior a 60 micres (medició segons perfil teòric). S'inclou la disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, transport d'eines i
mitjans auxiliars a l'obra, part proporcional d'elements especials d'unió i de tesat (maneguets tensors), soldadures,
preparació prèvia i cargols d'alta resistència i ordinaris, elements de fixació, d'unió, de muntatge i d'ancoratge, part
proporcional de tesat amb gats hidràulics (si fós necessari), els mitjans auxiliars de transport, elevació i col·locació de la
perfileria, pintat amb dues capes de pintura anticorrossiva i dues d'esmalt acríl·lic, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja
de la zona de treball, i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

4 14SPZ00C

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

T1 Tensors

C#*D#*E#*F#2 12,000 3,800 45,600

C#*D#*E#*F#3 2,000 3,500 7,000

C#*D#*E#*F#4 10,000 6,250 62,500

C#*D#*E#*F#5 10,000 6,100 61,000

C#*D#*E#*F#6 2,000 3,950 7,900

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 184,000

u Tensor intermig d'acer per a roscar de 12 mm de diàmetre, col.locat amb doble femella en el punt d'unió de dos barres.
S'inclou la disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, part proporcional d'elements especials d'unió i de tesat, soldadures,
preparació prèvia i cargols d'alta resistència i ordinaris, elements de fixació, d'unió, de muntatge i d'ancoratge, els mitjans
auxiliars de transport, elevació i col·locació de la perfileria, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot
allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

5 E4SPZ12M

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

T1 Tensors

C#*D#*E#*F#2 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#5 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#6 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons
UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars
d'elevació i transport, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de
treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

6 EB71UC10

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

T1 Linia de vida

C#*D#*E#*F#2 Mòdul 1 10,000 10,650 106,500

TOTAL AMIDAMENT 106,500

u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, un
d'ells amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del
cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i
transport, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs.

7 EB71UE30

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

T1 Linia de vida

C#*D#*E#*F#2 Mòdul 1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

ut Enderroc de tirants existents mitjançant mitjans manuals i mecànics. Inclou la disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris. Inclou disposició i posterior enretirada de bastides i apuntalaments necessaris per a la correcta
estabilitat de l'element durants els treballs de tall. Inclou el transport interior fins al punt de càrrega, càrrega manual de
runes sobre camió o contenidor, transport a abocador autoritzat i controlat, i el pagament de les taxes i el cànon
d'abocament corresponents.

8 4214ZA1X

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

T1 Extracció de tirants existents

C#*D#*E#*F#2 Mòdul 1 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

EUR
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m Desmuntatge de tapajunts d'alumini existents per a la col·locació de perfil metàl·lic. S'inclou la disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja
del lloc de treball, i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

9 K21BZ04M

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

T1 Desmuntatge de tapajunts

C#*D#*E#*F#2 Mòdul 1 2,000 53,350 106,700

TOTAL AMIDAMENT 106,700

PRESSUPOST  1049-08PROJECTE P1
OBRA NOVAEDIFICI / INTERVENCIÓ 0N
CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL CQ
CONTROL DE QUALITATSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per al Control de Qualitat a obra, en base al Pla de Control de Qualitat1 XPA0Z0CQ

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  1049-08PROJECTE P1
OBRA NOVAEDIFICI / INTERVENCIÓ 0N
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL SS
SEGURETAT I SALUTSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut a obra, en base a l'Estudi i al Pla de Seguretat i Salut.1 XPA0Z0SS

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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PROJECTE PRESSUPOST  1049-08P1

EDIFICI / INTERVENCIÓ OBRA NOVA0N

CAPÍTOL ESTRUCTURA METÀL·LICA04

SUBCAPÍTOL REFORÇ ESTRUCTURALR1

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 4441Z11X kg Acer S 275 JR, per a reforç de sostres, pilars i/o estintolaments,
en perfils laminats, perfils armats, xapes i tubs, muntat i preparat
a taller i col·locat a l'obra. Inclou neteja i preparació de les
superfícies de perfils d'acer fins un grau de preparació st2 (norma
SIS 055900-1967), amb mitjans manuals i mecànics a taller.
Inclou part proporcional de soldadures, preparació prèvia i cargols
d'alta resistència i ordinaris, xapes i elements de fixació, d'unió,
de muntatge i d'ancoratge. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i
transport, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs. (Medit segons
perfil teòric) (P - 4)

3.417,6593,03 10.355,51

2 E894Z0PX m2 Pintat de perfils d'acer, al taller i a l'obra amb dues capes
d'imprimació anticorrosiva de silicat inorgànic de zinc per a
ambient C4 amb un espessor no inferior a 60 micres (medició
segons perfil teòric). S'inclou la disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i
mitjans auxiliars d'elevació necessaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, neteja de la superfície abans de l'aplicació de la
pintura, aplicació de pintura amb pistola i/o brotxa, retirada d'eines
i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò necessari per
a la correcta execució dels treballs. (P - 6)

130,17924,22 3.152,94

3 14SPZ10M m Tirant d'acer laminat S275 JR per a roscar de 10 mm de diàmetre,
fixat inferiorment a les plaques d'ancoratge amb doble femella i
superiorment acabat amb rosca per acoplar la peça roscada amb
baga tancada per rebre l'eslinga d'acer per penjar, de
característiques similars als tirants existents. Inclou les eslingues
de cable d'acer amb acabament amb ull (gaza) i estrangulador de
cables, per penjar els tirants. Inclou el pintat, al taller i a l'obra
amb dues capes d'imprimació anticorrosiva de silicat inorgànic de
zinc amb un espessor no inferior a 60 micres (medició segons
perfil teòric). S'inclou la disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, part
proporcional d'elements especials d'unió i de tesat (maneguets
tensors), soldadures, preparació prèvia i cargols d'alta resistència
i ordinaris, elements de fixació, d'unió, de muntatge i d'ancoratge,
part proporcional de tesat amb gats hidràulics (si fós necessari),
els mitjans auxiliars de transport, elevació i col·locació de la
perfileria, pintat amb dues capes de pintura anticorrossiva i dues
d'esmalt acríl·lic, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la
zona de treball, i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs. (P - 2)

483,00030,94 14.944,02

4 14SPZ00C m Tensor d'acer laminat S275 JR per a roscar de 12 mm de
diàmetre, subjectat a l'obra amb plaques d'ancoratge, fixades
amb doble femella als extrems de les barres. Inclou el pintat, al
taller i a l'obra amb dues capes d'imprimació anticorrosiva de
silicat inorgànic de zinc amb un espessor no inferior a 60 micres
(medició segons perfil teòric). S'inclou la disposició dels mitjans
de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a
l'obra, part proporcional d'elements especials d'unió i de tesat
(maneguets tensors), soldadures, preparació prèvia i cargols
d'alta resistència i ordinaris, elements de fixació, d'unió, de
muntatge i d'ancoratge, part proporcional de tesat amb gats

184,0008,53 1.569,52

EUR



PROJECTE DE REFORÇ D´UN MÒDUL DEL FALS SOSTRE DEL MERCAT DEL PEIX
SITUAT A MERCABARNA, BARCELONA
- 1 mòdul -
MASALA Consultors 1049-08.2. Gener de 2015.

PRESSUPOST Pàg.: 2

hidràulics (si fós necessari), els mitjans auxiliars de transport,
elevació i col·locació de la perfileria, pintat amb dues capes de
pintura anticorrossiva i dues d'esmalt acríl·lic, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja de la zona de treball, i tot allò necessari
per a la correcta execució dels treballs. (P - 1)

5 E4SPZ12M u Tensor intermig d'acer per a roscar de 12 mm de diàmetre,
col.locat amb doble femella en el punt d'unió de dos barres.
S'inclou la disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, part
proporcional d'elements especials d'unió i de tesat, soldadures,
preparació prèvia i cargols d'alta resistència i ordinaris, elements
de fixació, d'unió, de muntatge i d'ancoratge, els mitjans auxiliars
de transport, elevació i col·locació de la perfileria, retirada d'eines
i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò necessari per
a la correcta execució dels treballs. (P - 5)

36,00010,29 370,44

6 EB71UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició
7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons
UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport
intermig (separació < 15 m) i tesat. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides i/o apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars
d'elevació i transport, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot
allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 7)

106,5007,05 750,83

7 EB71UE30 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida
horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, un
d'ells amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols
d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i
dos terminals de cable amb elements protectors, segons
UNE_EN 795/A1. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments
necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i transport, transport
d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. (P - 8)

10,000273,00 2.730,00

8 4214ZA1X ut Enderroc de tirants existents mitjançant mitjans manuals i
mecànics. Inclou la disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris. Inclou disposició i posterior enretirada de
bastides i apuntalaments necessaris per a la correcta estabilitat
de l'element durants els treballs de tall. Inclou el transport interior
fins al punt de càrrega, càrrega manual de runes sobre camió o
contenidor, transport a abocador autoritzat i controlat, i el
pagament de les taxes i el cànon d'abocament corresponents. (P
- 3)

14,00040,53 567,42

9 K21BZ04M m Desmuntatge de tapajunts d'alumini existents per a la col·locació
de perfil metàl·lic. S'inclou la disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a
l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball,
i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 9)

106,70016,96 1.809,63

SUBCAPÍTOLTOTAL P1.0N.04.R1 36.250,31

PROJECTE PRESSUPOST  1049-08P1

EDIFICI / INTERVENCIÓ OBRA NOVA0N

CAPÍTOL CONTROL DE QUALITATCQ

SUBCAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA0Z0CQ pa Partida alçada a justificar per al Control de Qualitat a obra, en
base al Pla de Control de Qualitat (P - 0)

1,000650,00 650,00

EUR
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SUBCAPÍTOLTOTAL P1.0N.CQ.01 650,00

PROJECTE PRESSUPOST  1049-08P1

EDIFICI / INTERVENCIÓ OBRA NOVA0N

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUTSS

SUBCAPÍTOL SEGURETAT I SALUT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA0Z0SS pa Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut a obra, en
base a l'Estudi i al Pla de Seguretat i Salut. (P - 0)

1,0001.050,00 1.050,00

SUBCAPÍTOLTOTAL P1.0N.SS.01 1.050,00

EUR



PROJECTE DE REFORÇ D´UN MÒDUL DEL FALS SOSTRE DEL MERCAT DEL PEIX
SITUAT A MERCABARNA, BARCELONA
- 1 mòdul -
MASALA Consultors 1049-08.2. Gener de 2015.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: SUBCAPÍTOL Import

Subcapítol P1.0N.04.R1 Reforç estructural 36.250,31
P1.0N.04 Estructura metàl·licaCapítol 36.250,31

Subcapítol P1.0N.CQ.01 Control de Qualitat 650,00
P1.0N.CQ Control de QualitatCapítol 650,00

Subcapítol P1.0N.SS.01 Seguretat i Salut 1.050,00
P1.0N.SS Seguretat i SalutCapítol 1.050,00

37.950,31

NIVELL 3: CAPÍTOL Import

Capítol P1.0N.04 Estructura metàl·lica 36.250,31
Capítol P1.0N.CQ Control de Qualitat 650,00
Capítol P1.0N.SS Seguretat i Salut 1.050,00

P1.0N Obra novaEdifici / Intervenció 37.950,31

37.950,31

NIVELL 2: EDIFICI / INTERVENCIÓ Import

Edifici / Intervenció P1.0N Obra nova 37.950,31
P1 Pressupost  1049-08Projecte 37.950,31

37.950,31

NIVELL 1: PROJECTE Import

Projecte P1 Pressupost 1049-08 37.950,31
37.950,31

EUR



PROJECTE DE REFORÇ D'UN MÒDUL DEL FALS SOSTRE DEL MERCAT DEL PEIX

SITUAT A MERCABARNA, BARCELONA

- 1 mòdul -

MASALA Consultors 1049-08.2. Gener de 2015.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 37.950,31 €

13,00 %, DE DESPESES GENERALS SOBRE 37.950,31 4.933,54 €

6,00 %, DE BENEFICI EMPRESARIAL SOBRE 37.950,31 2.277,02 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (sesne IVA) 45.160,87 €

21,00 %, D'I.V.A. SOBRE 45.160,87 9.483,78 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 54.644,65 €

Barcelona, Gener de 2015.

Miquel Àngel Sala i Mateus

Arquitecte

NOTA: 

Aquest pressupost correspon a la realització d'un mòdul. En la present fase s'actuarà sobre

3 mòduls, de manera que el PEC sesnse IVA tindrà un import de 135.482,61 €

RESUM DE PRESSUPOST D'EXECUCIÓ
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