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Remodelació del Port de Llançà

AMIDAMENTS Data: 21/01/13 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PORT DE LLANÇÀ
Capítol 02  TREBALLS PREVIS

1 G12584B8 M3 RETIRADA I TRANSPORT ESCULLERA

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

1 C Longitud Ample Percentatge d

2 172,030 21,300 0,850 3.114,603 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.114,603

2 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m
sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

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

1 C Unitats Longitud

2 Perímetre afectat 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

3 HBD11G20 u Subministrament de balissa flotant per a senyalització provisional, d'acord amb les indicacions de Capitania
Marítima i de l'Autoritat Portuària, composta de boia de senyalització, esfèrica de color groc, de diàmetre 600
mm i alçada 1100 mm, formada per contrapesos, flotador, cadena de fondeig i dos morts de 60 kg cadascun
units per una cadena de 7 a 10 metres, preparada per instal·lar

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

1 C Unitats Perímetre afec Total

2 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 HBD11G21 u Fondeig i retirada de balissa flotant per a senyalització provisional, d'acord amb les indicacions de Capitania
Marítima i de l'Autoritat Portuària, composta per boia de senyalització, esfèrica de color groc, de diàmetre 600
mm i alçada 1100 mm, contrapesos, flotador, cadena de fondeig i dos morts de 60 kg cadascun units per una
cadena d'entre 7 i 10 metres. Inclou el transport per mitjans marítims fins al punt de fondeig i la retirada fins al
lloc d'emmagatzematge

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

1 C Unitats Perímetre afec

2 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST PORT DE LLANÇÀ
Capítol 03  RECREIXEMENT DIC

1 G32D2103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a
murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 3 m

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

1 C Longitud Alçada

Euro



Remodelació del Port de Llançà

AMIDAMENTS Data: 21/01/13 Pàg.: 2

2 172,030 12,230 2.103,927 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.103,927

2 G9ZZ1100 m2 Base d'anivellament i transició, amb morter de resines epoxi, col·locat manualment

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

1 C Unitats Longitud Ample

2 172,030 5,770 992,613 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 992,613

3 G46212H4 m3 Formigó per a murs de molls HM-30/B/20/III+Qc, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

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

1 C Longitud Àrea

2 172,030 12,500 2.150,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.150,375

4 G24220D5 m3 CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ EN L'OBRA

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

1 C Longitud Àrea Percentatge b

2 Escullera reutilitzada 172,030 21,300 0,850 3.114,603 C#*D#*E#*F#

3 Escullera nova 172,030 25,220 0,850 3.687,807 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.802,410

5 G3J4B20T t Escullera marítima amb blocs de pedra granítica de 6000 a 8000 kg de pes, col·locats amb grua

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

1 C Longitud Àrea Percentatge d Pes específic

2 Escullera nova 172,030 25,220 0,700 2,650 8.048,097 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.048,097

6 GG3JB20Z t COLOCACIÓ ESCULLERA MARÍTIMA

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

1 C Longitud Àrea Percentatge d Pes específic

2 Escullera reutilitzada 172,030 21,300 0,700 2,650 6.797,163 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.797,163

Obra 01 PRESSUPOST PORT DE LLANÇÀ
Capítol 04  AMPLIACIÓ BERMA

1 G2H23211 m3 Dragatge general de fons marí, 5 a 15 m de fondària, en zona de sorres, amb draga de cullera de 1000 l i
càrrega de material sobre gànguil

Euro



Remodelació del Port de Llançà

AMIDAMENTS Data: 21/01/13 Pàg.: 3

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

1 C Longitud Àrea

2 Escollera nova 172,030 16,670 2.867,740 C#*D#*E#*F#

3 Escollera antiga 172,000 20,400 3.508,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.376,540

2 G24220D5 m3 CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ EN L'OBRA

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

1 C Longitud Àrea

2 Escollera nova 172,030 16,670 2.867,740 C#*D#*E#*F#

3 Escollera antiga 172,000 20,400 3.508,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.376,540

3 G2HA1512 t Formació de llit d'escullera al fons del mar amb pedra calcària de 6000 a 8000 kg de pes a una distància de la
línia de la platja 0 a 500 m i col·locació amb gànguil autopropulsat

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

1 C Longitud Àrea Percentatge d Pes específic

2 Escollera nova 172,030 16,670 0,700 2,650 5.319,658 C#*D#*E#*F#

3 Escollera antiga 172,030 20,400 0,700 2,650 6.509,959 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11.829,617

4 G2HA1511 m3 Transport de material de dragatge dins de l'obra amb gànguil autopropulsat de 150 m3, amb recorregut 1 milla
marina, carregat amb excavadora de cullera prensora

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

1 C Longitud Àrea

2 Escollera nova 172,030 16,670 2.867,740 C#*D#*E#*F#

3 Escollera antiga 172,000 20,400 3.508,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.376,540

5 G2R350AA 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 menys de 20 km

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

1 C Longitud Àrea

2 Escollera nova 172,030 16,670 2.867,740 C#*D#*E#*F#

3 Escollera antiga 172,000 20,400 3.508,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.376,540

Obra 01 PRESSUPOST PORT DE LLANÇÀ
Capítol 05  PARTIDA ALÇADA

Euro



Remodelació del Port de Llançà

AMIDAMENTS Data: 21/01/13 Pàg.: 4

1 GBA3U701 m2 Pintat manual de gir a esquerres, amb pintura vermella rugosa tipus F-3008-R o equivalent de dos components
en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

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

1 C Unitats Àrea

2 10,000 1,980 19,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,800

2 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge

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

1 C Unitats Àrea

2 10,000 1,980 19,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,800

3 G9RHU030 m2 Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en
calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador

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

1 C Longitud Ample Total

2 336,000 4,000 1.344,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.344,000

Obra 01 PRESSUPOST PORT DE LLANÇÀ
Capítol 06  TREBALLS FINALS

1 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

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

1 C Unitats

2 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Euro



Remodelació del Port de Llançà

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 21/01/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €54,00M3G12584B8 RETIRADA I TRANSPORT ESCULLERAP- 1
(CINQUANTA-QUATRE EUROS)

 €33,46uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol
tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

P- 2

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €22,68m3G24220D5 CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ EN L'OBRAP- 3
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €9,75m3G2H23211 Dragatge general de fons marí, 5 a 15 m de fondària, en zona de sorres, amb draga de cullera de
1000 l i càrrega de material sobre gànguil

P- 4

(NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €18,75m3G2HA1511 Transport de material de dragatge dins de l'obra amb gànguil autopropulsat de 150 m3, amb
recorregut 1 milla marina, carregat amb excavadora de cullera prensora

P- 5

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €21,04tG2HA1512 Formació de llit d'escullera al fons del mar amb pedra calcària de 6000 a 8000 kg de pes a una
distància de la línia de la platja 0 a 500 m i col·locació amb gànguil autopropulsat

P- 6

(VINT-I-UN EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

 €5,85m3G2R350AA 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 menys de 20 km

P- 7

(CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €23,61m2G32D2103 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb puntals
metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de
treball <= 3 m

P- 8

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €57,71tG3J4B20T Escullera marítima amb blocs de pedra granítica de 6000 a 8000 kg de pes, col·locats amb gruaP- 9
(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

 €101,60m3G46212H4 Formigó per a murs de molls HM-30/B/20/III+Qc, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 10

(CENT UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €83,87m2G9RHU030 Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb
aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a
l'abocador

P- 11

(VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €15,12m2G9ZZ1100 Base d'anivellament i transició, amb morter de resines epoxi, col·locat manualmentP- 12
(QUINZE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €19,28m2GBA33001 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 13

(DINOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €30,65m2GBA3U701 Pintat manual de gir a esquerres, amb pintura vermella rugosa tipus F-3008-R o equivalent de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

P- 14

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €20,26tGG3JB20Z COLOCACIÓ ESCULLERA MARÍTIMAP- 15
(VINT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €35,02mH6452131 Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 16

(TRENTA-CINC EUROS AMB DOS CENTIMS)



Remodelació del Port de Llançà

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 21/01/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.399,82uHBD11G20 Subministrament de balissa flotant per a senyalització provisional, d'acord amb les indicacions de
Capitania Marítima i de l'Autoritat Portuària, composta de boia de senyalització, esfèrica de color
groc, de diàmetre 600 mm i alçada 1100 mm, formada per contrapesos, flotador, cadena de
fondeig i dos morts de 60 kg cadascun units per una cadena de 7 a 10 metres, preparada per
instal·lar

P- 17

(MIL TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

 €677,64uHBD11G21 Fondeig i retirada de balissa flotant per a senyalització provisional, d'acord amb les indicacions de
Capitania Marítima i de l'Autoritat Portuària, composta per boia de senyalització, esfèrica de color
groc, de diàmetre 600 mm i alçada 1100 mm, contrapesos, flotador, cadena de fondeig i dos morts
de 60 kg cadascun units per una cadena d'entre 7 i 10 metres. Inclou el transport per mitjans
marítims fins al punt de fondeig i la retirada fins al lloc d'emmagatzematge

P- 18

(SIS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

Barcelona, Gener 2013

L´autor del projecte

Sign.: Joan Octavi Vidal i Bosch



Remodelació del Port de Llançà

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 21/01/13 Pàg.: 1

P-1 G12584B8 M3 RETIRADA I TRANSPORT ESCULLERA 54,00 €

Altres conceptes 54,00000 €

P-2 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

33,46 €

Altres conceptes 33,46000 €

P-3 G24220D5 m3 CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ EN L'OBRA 22,68 €

Altres conceptes 22,68000 €

P-4 G2H23211 m3 Dragatge general de fons marí, 5 a 15 m de fondària, en zona de sorres, amb draga de
cullera de 1000 l i càrrega de material sobre gànguil

9,75 €

Altres conceptes 9,75000 €

P-5 G2HA1511 m3 Transport de material de dragatge dins de l'obra amb gànguil autopropulsat de 150 m3, amb
recorregut 1 milla marina, carregat amb excavadora de cullera prensora

18,75 €

Altres conceptes 18,75000 €

P-6 G2HA1512 t Formació de llit d'escullera al fons del mar amb pedra calcària de 6000 a 8000 kg de pes a
una distància de la línia de la platja 0 a 500 m i col·locació amb gànguil autopropulsat

21,04 €

B0441B00 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 6000 a 8000 k 16,40000 €

Altres conceptes 4,64000 €

P-7 G2R350AA 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 menys de 20 km

5,85 €

Altres conceptes 5,85000 €

P-8 G32D2103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb
puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una
alçària de treball <= 3 m

23,61 €

B0D7UC01 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 5 usos 2,07900 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,38606 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,18150 €

Altres conceptes 20,96344 €

P-9 G3J4B20T t Escullera marítima amb blocs de pedra granítica de 6000 a 8000 kg de pes, col·locats amb
grua

57,71 €

B0441B00 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 6000 a 8000 k 16,40000 €

Altres conceptes 41,31000 €

P-10 G46212H4 m3 Formigó per a murs de molls HM-30/B/20/III+Qc, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

101,60 €

Altres conceptes 101,60000 €

P-11 G9RHU030 m2 Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic
amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de
runes a l'abocador

83,87 €



Remodelació del Port de Llançà

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 21/01/13 Pàg.: 2

Altres conceptes 83,87000 €

P-12 G9ZZ1100 m2 Base d'anivellament i transició, amb morter de resines epoxi, col·locat manualment 15,12 €

Altres conceptes 15,12000 €

P-13 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

19,28 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,43680 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 8,31000 €

Altres conceptes 10,53320 €

P-14 GBA3U701 m2 Pintat manual de gir a esquerres, amb pintura vermella rugosa tipus F-3008-R o equivalent de
dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

30,65 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,43680 €

B8ZBU303 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials, de color ver 9,15000 €

Altres conceptes 21,06320 €

P-15 GG3JB20Z t COLOCACIÓ ESCULLERA MARÍTIMA 20,26 €

Altres conceptes 20,26000 €

P-16 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat
col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

35,02 €

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl.lica 5,08300 €

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl.lica 18,42000 €

Altres conceptes 11,51700 €

P-17 HBD11G20 u Subministrament de balissa flotant per a senyalització provisional, d'acord amb les
indicacions de Capitania Marítima i de l'Autoritat Portuària, composta de boia de
senyalització, esfèrica de color groc, de diàmetre 600 mm i alçada 1100 mm, formada per
contrapesos, flotador, cadena de fondeig i dos morts de 60 kg cadascun units per una cadena
de 7 a 10 metres, preparada per instal·lar

1.399,82 €

BBD11G20 u Boia de senyalització esférica de color groc, de 600 mm de diàmetre i 1100 d'alçada, d 1.385,82000 €

Altres conceptes 14,00000 €

P-18 HBD11G21 u Fondeig i retirada de balissa flotant per a senyalització provisional, d'acord amb les
indicacions de Capitania Marítima i de l'Autoritat Portuària, composta per boia de
senyalització, esfèrica de color groc, de diàmetre 600 mm i alçada 1100 mm, contrapesos,
flotador, cadena de fondeig i dos morts de 60 kg cadascun units per una cadena d'entre 7 i 10
metres. Inclou el transport per mitjans marítims fins al punt de fondeig i la retirada fins al lloc
d'emmagatzematge

677,64 €

Altres conceptes 677,64000 €



Remodelació del Port de Llançà

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 21/01/13 Pàg.: 3

Barcelona, Gener 2013

L´autor del projecte

Sign.: Joan Octavi Vidal i Bosch



Remodelació del Port de Llançà

PRESSUPOST Pàg.:21/01/13 1Data:

OBRA PRESSUPOST  PORT DE LLANÇÀ01

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G12584B8 M3 RETIRADA I TRANSPORT ESCULLERA (P - 1) 3.114,60354,00 168.188,56

2 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals
de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 16)

300,00035,02 10.506,00

3 HBD11G20 u Subministrament de balissa flotant per a senyalització
provisional, d'acord amb les indicacions de Capitania Marítima i
de l'Autoritat Portuària, composta de boia de senyalització,
esfèrica de color groc, de diàmetre 600 mm i alçada 1100 mm,
formada per contrapesos, flotador, cadena de fondeig i dos morts
de 60 kg cadascun units per una cadena de 7 a 10 metres,
preparada per instal·lar (P - 17)

5,0001.399,82 6.999,10

4 HBD11G21 u Fondeig i retirada de balissa flotant per a senyalització
provisional, d'acord amb les indicacions de Capitania Marítima i
de l'Autoritat Portuària, composta per boia de senyalització,
esfèrica de color groc, de diàmetre 600 mm i alçada 1100 mm,
contrapesos, flotador, cadena de fondeig i dos morts de 60 kg
cadascun units per una cadena d'entre 7 i 10 metres. Inclou el
transport per mitjans marítims fins al punt de fondeig i la retirada
fins al lloc d'emmagatzematge (P - 18)

5,000677,64 3.388,20

CAPÍTOLTOTAL 01.02 189.081,86

OBRA PRESSUPOST  PORT DE LLANÇÀ01

CAPÍTOL RECREIXEMENT DIC03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G32D2103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de
fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una
alçària de treball <= 3 m (P - 8)

2.103,92723,61 49.673,72

2 G9ZZ1100 m2 Base d'anivellament i transició, amb morter de resines epoxi,
col·locat manualment (P - 12)

992,61315,12 15.008,31

3 G46212H4 m3 Formigó per a murs de molls HM-30/B/20/III+Qc, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
(P - 10)

2.150,375101,60 218.478,10

4 G24220D5 m3 CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ EN
L'OBRA (P - 3)

6.802,41022,68 154.278,66

5 G3J4B20T t Escullera marítima amb blocs de pedra granítica de 6000 a 8000
kg de pes, col·locats amb grua (P - 9)

8.048,09757,71 464.455,68

6 GG3JB20Z t COLOCACIÓ ESCULLERA MARÍTIMA (P - 15) 6.797,16320,26 137.710,52

CAPÍTOLTOTAL 01.03 1.039.604,99

OBRA PRESSUPOST  PORT DE LLANÇÀ01

CAPÍTOL AMPLIACIÓ BERMA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2H23211 m3 Dragatge general de fons marí, 5 a 15 m de fondària, en zona de
sorres, amb draga de cullera de 1000 l i càrrega de material
sobre gànguil (P - 4)

6.376,5409,75 62.171,27

2 G24220D5 m3 CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ EN
L'OBRA (P - 3)

6.376,54022,68 144.619,93

Euro
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3 G2HA1512 t Formació de llit d'escullera al fons del mar amb pedra calcària de
6000 a 8000 kg de pes a una distància de la línia de la platja 0 a
500 m i col·locació amb gànguil autopropulsat (P - 6)

11.829,61721,04 248.895,14

4 G2HA1511 m3 Transport de material de dragatge dins de l'obra amb gànguil
autopropulsat de 150 m3, amb recorregut 1 milla marina,
carregat amb excavadora de cullera prensora (P - 5)

6.376,54018,75 119.560,13

5 G2R350AA 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 menys de 20 km (P - 7)

6.376,5405,85 37.302,76

CAPÍTOLTOTAL 01.04 612.549,23

OBRA PRESSUPOST  PORT DE LLANÇÀ01

CAPÍTOL PARTIDA ALÇADA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBA3U701 m2 Pintat manual de gir a esquerres, amb pintura vermella rugosa
tipus F-3008-R o equivalent de dos components en fred de llarga
durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge (P - 14)

19,80030,65 606,87

2 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment,
amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P -
13)

19,80019,28 381,74

3 G9RHU030 m2 Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de
gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense
afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de
runes a l'abocador (P - 11)

1.344,00083,87 112.721,28

CAPÍTOLTOTAL 01.05 113.709,89

OBRA PRESSUPOST  PORT DE LLANÇÀ01

CAPÍTOL TREBALLS FINALS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 2)

30,00033,46 1.003,80

CAPÍTOLTOTAL 01.06 1.003,80

Euro
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 21/01/13 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.02  TREBALLS PREVIS 189.081,86

Capítol 01.03  RECREIXEMENT DIC 1.039.604,99

Capítol 01.04  AMPLIACIÓ BERMA 612.549,23

Capítol 01.05  PARTIDA ALÇADA 113.709,89

Capítol 01.06  TREBALLS FINALS 1.003,80

Obra 01 Pressupost PORT DE LLANÇÀ 1.955.949,77

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.955.949,77

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

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PORT DE LLANÇÀ 1.955.949,77

1.955.949,77

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ....................................................................... 1.955.949,77 €

13,00 % Despeses Generals SOBRE 1.955.949,77......................................................... 254.273,47 €

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 1.955.949,77.............................................................. 117.356,99 €

Subtotal ............... 2.327.580,23 €

21,00 % IVA SOBRE 2.327.580,23................................................................................... 488.791,85 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE D'OBRA ............. ....................... 2.816.372,08 €

Aquest pressupost d'execució per contracte d'obra, puja a la quantitat de : 

( DOS MILIONS VUIT-CENTS SETZE MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VUIT CENTIMS )

IMPORT CONTROL QUALITAT ....................................................................................... 0,00 €

21,00 % IVA SOBRE 0,00................................................................................................. 0,00 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONTROL DE QUALITAT  ....... 0,00 €

Aquest pressupost d'execució per contracte del control de qualitat, puja a la quantitat de : 

( ZERO EUROS )

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONJUNT  ........... ..................... 2.816.372,08 €

Aquest pressupost d'execució per contracte conjunt d'obra i control de qualitat, puja a la
quantitat de :

( DOS MILIONS VUIT-CENTS SETZE MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VUIT CENTIMS )

Barcelona, Gener 2013

L´autor del projecte

Sign.: Joan Octavi Vidal i Bosch
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