
MERCABARNA - REPARACIÓ FORJAT PLANTA PRIMERA EDIFICI ESCORXADOR

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Nom empresa ofertant:

PARTIDA
UNITATS 

D'OBRA 
CONCEPTE AMIDAMENT PREU UNITAT

IMPORT 

PARCIAL

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

CAPÍTOL 1.- INSPECCIÓ, REPLANTEIG I CALES

C01001 UT

Cales d'inspecció                                                                                              

Formació de cala en fals sostre existent per verificar hipòtesis de 

projecte. Inclou desmuntatge i retirada de panell o lames metàl·liques 

de fals sostre (fins a 2m2), retirada de runa acumulada sobre fals sostre, 

així com el desmuntatge dels elements auxiliars de fixació del pròpi fals 

sostre. Emissió de reportatge fotogràfic i plànol identificant les cales 

realitzades. (PREVISIÓ)

6,00 250,00 1.500,00

C01001 PA Enllumenat provisional d'obra                                                                                                      

Suministre i col·locació d'enllumenat provisional d'obra per garantir un 

índex lumínic de 250lux en tota la zona d'actuació Retirada un cop 

s'acabi l'obra. 

1,00 3.000,00 3.000,00

TOTAL INSPECCIÓ, REPLANTEIG I CALES 4.500,00



CAPÍTOL 2.-TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

C02001 M2 Protecció de maquinària                                                                                  

Protecció de maquinària de procés existent amb toldos tèxtils ignifugs e 

impermeables, incloent elements separadors tipus plànxes o altres per 

evitar impactes de runa sobre la maquinària existent. (PREVISIÓ)

0 (ja realitzat) 35 0,00

C02002 UT

Obertura d'accés provisional a obra                                                                                           

Desmuntatge,acopi i posterior muntatge de carpinteria metàl·lica 

d'alumini inclosa vidreria, en façana a nivell de planta primera per la 

formació d'accés provisional de materials i retirada de runa a obra. S'ha 

considerat una obertura de fins a 6m2.                                                 

1,00 2.000,00 2.000,00

C02003 M2 Protecció d'obertura en façana                                                 Suministre, 

muntatge i posterior desmuntatge de lona ignifuga de protecció 

d'obertura en façana  per accés de materials provisional a obra. Incloent 

barana de seguretat practicable d'1,1m d'alçada.

0 (ja realitzat) 30 0,00

C02004 PA Instal·lacions elèctriques                                                                               

Actuació en quadre elèctric existent per anul·lar línies que alimenten 

serveis generals, i altres instal·lacions que no puguin quedar en servei 

per estar dins la zona d'actuació.

1,00 500 500,00

C02005 PA Retirada instal·lacions elèctriques fals sostres                                       

Desmuntatge de cablejat i  lluminàries de fals sostre existent, o 

directament fixades al forjat,  incloet cablejat, tubs i safates segons el 

cas. Area d'actuació 387m2.

1,00 1.500,00 1.500,00

C02006 M2

Retirada de fals sostre metàl·lic                                             Desmuntatge 

manual de fals sostre de lameles metàl·liques d'alumini lacat o panell 

metal·lic sàndwich. Inclou neteja prèvia de fals sostre per retirar runa 

que s'hagi pogut desprendre del sostre. Inclou desmuntatge amb 

apuntalament si calgués ,retirada i transport a abocador del fals sostre i 

els elements auxiliars de fixació. Incosos mitjans d'elevació.

0 (ja realitzat) 18,00 0,00

C02007 M2

Desmuntatge de fals sostre de panell sàndwich                                                                                                  

Retirada cuidadosa manual de fals sostre de panell sàndwich metàl·lic 

amb aïllament interior de poliuretà. Inclou neteja prèvia de fals sostre 

per retirar runa que s'hagi pogut desprendre del sostre. Inclou 

desmuntatge i acopi en zona interior de l'obra, i la retirada de runa i dels 

els elements auxiliars de fixació, incloent transport a abocador i canon 

d'abocament. 

0 (ja realitzat) 15,00 0,00

C02008 M2
Desmuntatge de divisòria de panell sàndwich                                                                                                                 

Retirada cuidadosa manual de divisòia de panell sàdwich metal·lic amb 

aïllament interiro . Acopi a l'interior de l'obra.

0 (ja realitzat) 13,00 0,00

C02009 UT Desmuntatge de porta de càmera frigorífica                                                 

Desmuntatge de porta corredera metal·lica amb aïllament interior. 

Acopi a l'interior de la zona d'obra. Mides orientatives 2,5x2,5m

0 (ja realitzat) 200,00 0,00

C02010 M2

Bastida metàl·lica tubular                                                                         

Suministre, muntatge i posterior desmuntatge de sistema de bastida 

metàl·lica tubular formada per peus drets, travessers i llarguers, 

plataformes, tirants, diagonals i baranes. Marcatge CE. Certificat 

d'homol·logació de materials i muntatge. Sobrecàrrega d'us de 

200kg/m2. Alçada plataforma fins a 2,5m.

0 (ja realitzat) 30,00 0,00

C02011 UT Apuntalament                                                                                         

Col·locació i posterior desmuntatge i retirada de puntals extensibles 2,1-

3,5 m d'alçada, amb capacitat de càrrega de 1.700kg. Plaques de 

recolzament de 125x125mm.

0 (ja realitzat) 12,00 0,00



C02012 M2 Sanejat per hidrodemolició                                                                              

Formigó sanejat per hidrodemolició  en cara inferior de forjado reticular 

de cassetó recuperable de 36 cm de alçada de seno i 1 seno/m², a una 

allçada aproximada de 3 m, medit en planta.Inclou retirada de runa, 

transport a abocador incloent canon d'abocament. 

387,00 60,00 23.220,00

C02013 M3

Enderroc cara inferior nervi forjat reticular                                 Enderroc 

parcial per hidrodemolició en cara inferior de forjat reticular a uns 3m 

d'alçada, de cassetó recuperable de 36 cm de alçada de seno i 1 seno/m² 

,2/4cm més enllà de l'armadura segons sentits, amb una alçada sobre el 

teòric de com a mínim 7/9 cm segons detall R102. Inclou retirada de 

runa, transport a abocador incloent canon d'abocament. 

10,10 1.980,00 19.998,00

C02014 KG

Retirada d'armadura en cara inferior nervi forjat                                                                                                     

Retirada d'armadura existent en cara inferior de nervi de forjat reticular 

(s'ha considerat una quantia de 10,67kg/m2). Inclou desmuntatge i 

retirada a abocador controlat, incloent cànon d'abocament.

3.548,90 0,30 1.064,67

TOTAL TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 48.282,67



CAPÍTOL 3.-TANCAMENTS

C03001 M2 Panell sàndwich metàl·lic per tancament vertical.

Muntatge de panell sàndwich metàl·lic amb aïllament interior. Treballat 

en obra per adaptar a mides de passos provisionals segons plànol A007.

0 (ja realitzat) 25,00 0,00

C03002 M2 Panell sàndwich metàl·lic per tancament vertical.       

Suministre i Muntatge de panell sàndwich metàl·lic de 6 cm de gruix 

amb aïllament interior, color blanc. Treballat en obra per adaptar a 

mides de pas provisional segons plànol A007. Ample de panell 1,2m i 

alçada 2,1m.

0 (ja realitzat) 60,00 0,00

C03003 M2 Panell sàndwich metàl·lic per fals sostre.          

Muntatge de panell sàndwich metàl·lic amb aïllament interior. Treballat 

en obra per adaptar a mides de sostre de pas provisional segons plànol 

A007.

0 (ja realitzat) 25,00 0,00

TOTAL TANCAMENTS 0,00



CAPÍTOL 04.- FUSTERIA METÀL·LICA

C04001 UT Porta metàl·lica                                                                                                         

Marc i porta metàl·lica d'una fulla batent per llum de 90x200cm. Xapa 

d'acer d'1mm, pernios massissats, coixinets de boles sense soldadura 

vistos. Acabado esmaltat color a definir. Col·locada. Tipus P1 segons 

plàmol A015. Inclou retirada un cop acabada l'obra.

0 (ja realitzat) 600,00 0,00

TOTAL FUSTERIA METÀL·LICA 0,00



CAPÍTOL 5.-ESTRUCTURA

C05001 UT

Formació d'airejadors                                                                   Formació 

taladres a mode d'aireació pel formigonat de nervis, segons detall de 

plànol RS101. El número i posició estarà fixat per la DF en fase d'obra.

600 5,00 3.000,00

C05002 KG

Acer d'armar                                                                                    Armadura per 

forjat nervat reticular AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de 

límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou la part proporcional de col·locació de 

grapes (2ut/m2) de millora de rasant i suport de les armadures, amb 

taladre i fixació al formigó mitjançant resina bicomponent de epoxi-

acrilato segons detall de plànol Rs101. S'ha considerat un a quantia de 

10,67kg acer/m2.

3.548,90 1,70 6.033,13

C05003 M2

Encofrat de nervis de forjat nervat reticular                                                                                       

Muntatge i desmuntatge de calaix d'encofrat per nervi de forjat nervat 

reticular a una alçada de 3<h<3,5m amb taulo de fusta de pi pulida per 

deixar el morter vist. Inclou tot el material auxiliar necessari, 

l'apuntalament i la retirada dels puntals. Amidament per area de forjat 

a reconstruir en palnta, i no per la superficie encofrada.

332,6 40,00 13.304,00

C05004 M2

Reconstrucció de nervis de forjat reticular  amb morter fluid                                                                                                                         

Suministre e injecció de morter R4 fluid sense retracció  i reforçat amb 

fibres amb un consum de 0,032m3/m2, de les següents característiques:

-Classificació R4 s/UNE EN 1504-3

-Resistència mecànica a compressió  mínima 35 Mpa als 3 dies

- Resistència mecànica a compressió  mínima 45 Mpa als 28 dies

- Resistència mecànica a flexotracció mínima 5,5 Mpa als 3 dies

- Resistència mecànica a flexotracció mínima 8 MPa als 28 dies

- Resistència a la carbonatació: passa s/assaig EN 13295

-Adherència al formigó superior a 2 Mpa

- Mòdul d’elasticitat superior a 20.000 MPa

-Absorció capil•lar menor de 0,5 Kg•m²•h-0,5

-Coeficient de dilatació igual al formigó.

- Compatibilitat tèrmica superior a 2 MPa

- Excent de clorurs (menys de 0,05%)

-Mida màxima de l’àrid: 2 mm

-Vàlid per espessors de 120 mm

- Resistència a la fissuració: sense fissures després de 180 dies (assaig de 

l’Anell Coutinho)

- Resistència al foc: euroclasse A1.

332,6 66,00 21.951,60

C05005 M2 Passivat d'armadures                                               Passivat de les 

armadures vistes de l’abac i fons dels cassetons amb imprimació epoxi 

(amidament sobre el total e la superficie d'actuació)

387 5,00 1.935,00



C05006 M2

Regularització de les superficies de formigo vell                                                                           

Suministre i aplicació de capa de morter R4 de regularització de 5mm de 

gruix mig aplicada sobre les superficies de formigó vell. Morter de les 

següents característiques:                                                                                          

-Morter trixotròpic monocomponent y reforçat amb fibres                                                                                  

-Preferentment aplicat amb llana                                                                                          

-Classificació R4 s/UNE EN 1504-3                                                                                   

-Resistència mecànica a compressió mínima 20 Mpa a los 3 días.                                                                                                                

-Resistència mecànica a compressió mínima 45 Mpa a los 28 días.                                                                                                                 

-Resistència mecànica a flexotracció mínima 4 Mpa a los 3 días.                                                                                                                

-Resistència mecànica a compressió mínima 6 MPa a los 28 díes.                                                                                                                 

-  Resistència a la carbonatació: passa s/assaig EN 13295                                                                              

-Adherència al formigó superior a 2 Mpa                                                                             

-Mòdul d’elasticitat superior a 20.000 MPa                                                              

- Absorció capil·lar menor que 0,5 Kg·m²·h-0,5                                                           

-Coeficient de dilatació igual al formigó.                                                                        

-Compatibilitat tèrmica superior a 2 MPa                                                           -

Exent de clorurs (menys de 0,05%)                                                                                 

-  Mida màxima de l’àrid: 0,5 mm

387 4,00 1.548,00

TOTAL ESTRUCTURA 47.771,73



CAPÍTOL 6.-REVESTIMENTS

C06001 M2 Aplicació pintura epoxi                                                                                       

Suministre i aplicació sobre formigó de pintura de resina epoxi sense 

dissolvents i curat total (a 20°) no superior a 7 dies. Color gris, acabat llis. 

Amidament en planta de la zona d'actuació, no dels m2 a pintar.

387 10,00 3.870,00

TOTAL REVESTIMENTS 3.870,00



CAPÍTOL 7.-AUXILIARS D'OBRA

C07001 PA Seguretat i salut (2%) 1,00 2.088,49 2.088,49

C07002 PA Control qualitat (0.5%) 1,00 522,12 522,12

C07003 PA Documentació final d'obra                                                                      Emissió 

de documentació final d'obra: Plànols, certificats de materials i 

instal·lació, assajos, etc…

1,00 800,00 800,00

TOTAL AUXILIARS OBRA 3.410,61



RESUM DEL PRESSUPOST

CAPÍTOL 1.- INSPECCIÓ, REPLANTEIG I CALES 4.500,00

CAPÍTOL 2.-TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 48.282,67

CAPÍTOL 3.-TANCAMENTS 0,00

CAPÍTOL 4.- FUSTERIA METÀL·LICA 0,00

CAPÍTOL 5.-ESTRUCTURA 47.771,73

CAPÍTOL 6.-REVESTIMENTS 3.870,00

CAPÍTOL 7.-AUXILIARS D'OBRA 3.410,61

TOTAL PRESSUPOST 107.835,01

Nota:

El pressupost incolu despeses generals (13%) i benefici industrial (6%). Pressupost PEC.
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