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Obra 01 PRESUPUESTO PRES01
Capítulo 01  MOVIMIENTOS DE TIERRA
Subcapítulo 01  ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE

1 G22DP001 m2 Despeje y desbroce del terreno

MEDICIÓN DIRECTA 3 695.000

Obra 01 PRESUPUESTO PRES01
Capítulo 01  MOVIMIENTOS DE TIERRA
Subcapítulo 02  DRAGADOS

1 G2H3P001 m3 Dragado para banqueta de asiento

MEDICIÓN DIRECTA 1 752.540

2 G2H2P010 m3 Dragado general de fondo con profundidad <=5m para asegurar el calado necesario en las diferentes zonas

MEDICIÓN DIRECTA 19 092.730

Obra 01 PRESUPUESTO PRES01
Capítulo 02  OBRAS DE ABRIGO
Subcapítulo 01  RETIRADA DEL DIQUE MARTILLO

1 G214P001 m3 Derribo de obra sumergida en dique de abrigo incluso el transporte al lugar de acopio para su uso como material
de aportación reciclado

MEDICIÓN DIRECTA 3 972.260

Obra 01 PRESUPUESTO PRES01
Capítulo 02  OBRAS DE ABRIGO
Subcapítulo 02  CONSTRUCCIÓN DE LA 4ª ALINEACIÓN DIQUE DE LEVANTE

1 G305P025 m3 Hormigón en muelles, HM-20/B/20/I+Qa incluyendo la parte proporcional de encofrado, suministro y puesta en
obra con bomba de hormigonado

MEDICIÓN DIRECTA 2 333.960

2 G3J4P005 m2 Enrase de escollera en cimiento de muelles

MEDICIÓN DIRECTA 621.600

3 G3J4P065 t Escollera 4,00 - 6,00 t, colocada en manto

MEDICIÓN DIRECTA 2 312.460

4 G3J4P085 t Escollera de 0,4 t de piedra natural, de densidad igual o superior a 2,65t/m3 y cantos de peso entre 0,3 y 0,5 t,
incluido transporte y colocación en obra y perfilado de taludes según planos, a disponer como filtro en el dique
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MEDICIÓN DIRECTA 3 917.190

5 G226P005 t Todo uno de cantera para núcleo de diques y muelles, totalmente colocado en obra, incluso reperfilado de
taludes según planos

MEDICIÓN DIRECTA 5 546.850

6 G305P040 m3 Hormigón en espaldón de dique, HM-20 incluyendo el encofrado deslizante, suministro, armado del talón, puesta
en obra y las labores de curado

MEDICIÓN DIRECTA 939.100

7 G228P015 m3 Zahorra de cantera en rellenos de muelle

MEDICIÓN DIRECTA 3 947.260

8 G3J42920 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 1200 a 4000 kg de pes, col·locats amb grua per a secció
morrot

MEDICIÓN DIRECTA 670.050

9 G305P041 m3 Hormigón en espaldón de dique, HM-30/B/20/I+Qb+E, vertido con bomba. Para bloque final de dique.

MEDICIÓN DIRECTA 1 956.000

10 G3J4P510 t Escollera de 0,15 a 0,4 t de peso, suministrada y colocada por vía terrestre.

MEDICIÓN DIRECTA 113.470

11 G3Z112T1 m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HL-150/B/20 de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, vertido desde camión

MEDICIÓN DIRECTA 1 644.000

12 G450P086 m3 Hormigón para armar en viga cantil, HA-30/B/20/IIIb, vertido con bomba

MEDICIÓN DIRECTA 65.230

13 G86970 m2 Placa alveolada prefabricada de formigó de 30 cm d'alçada i 3m d'amplada, amb formigó per a ambient IIIc+Qb,
recobriment de 5cm mínim i una sobrecàrrega d'ús de 10 kN/m2, inclou la col·locació amb medis terrestres

MEDICIÓN DIRECTA 548.760

14 G226P020 m3 Pedraplén de cantera para trasdós de muelles, totalmente colocado en obra, incluso reperfilado de taludes
según planos

MEDICIÓN DIRECTA 826.800

Obra 01 PRESUPUESTO PRES01
Capítulo 02  OBRAS DE ABRIGO
Subcapítulo 03  CONSTRUCCIÓN DEL MARTILLO DIQUE

1 G3J4P060 t Escollera 3,00 - 5,00 t, colocada en manto
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MEDICIÓN DIRECTA 314.200

2 G3J42920 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 1200 a 4000 kg de pes, col·locats amb grua per a secció
morrot

MEDICIÓN DIRECTA 187.360

Obra 01 PRESUPUESTO PRES01
Capítulo 03  OBRAS DE ATRAQUE
Subcapítulo 01  MUELLE DE RIBERA

1 G2H61621 t Formació de llit d'escullera al fons del mar amb pedra calcària de 100 a 400 kg de pes a una distància de la línia
de la platja fins a 200 m i col·locació amb gànguil autopropulsat

MEDICIÓN DIRECTA 78.790

2 G305P025 m3 Hormigón en muelles, HM-20/B/20/I+Qa incluyendo la parte proporcional de encofrado, suministro y puesta en
obra con bomba de hormigonado

MEDICIÓN DIRECTA 1 359.375

3 G226P020 m3 Pedraplén de cantera para trasdós de muelles, totalmente colocado en obra, incluso reperfilado de taludes
según planos

MEDICIÓN DIRECTA 555.300

4 G226P005 t Todo uno de cantera para núcleo de diques y muelles, totalmente colocado en obra, incluso reperfilado de
taludes según planos

MEDICIÓN DIRECTA 4 354.413

5 G3J4P005 m2 Enrase de escollera en cimiento de muelles

MEDICIÓN DIRECTA 471.587

6 G3J4P510 t Escollera de 0,15 a 0,4 t de peso, suministrada y colocada por vía terrestre.

MEDICIÓN DIRECTA 40.430

7 G3Z112T1 m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HL-150/B/20 de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, vertido desde camión

MEDICIÓN DIRECTA 4 966.000

8 G450P086 m3 Hormigón para armar en viga cantil, HA-30/B/20/IIIb, vertido con bomba

MEDICIÓN DIRECTA 14.500

9 G86970 m2 Placa alveolada prefabricada de formigó de 30 cm d'alçada i 3m d'amplada, amb formigó per a ambient IIIc+Qb,
recobriment de 5cm mínim i una sobrecàrrega d'ús de 10 kN/m2, inclou la col·locació amb medis terrestres

MEDICIÓN DIRECTA 492.900

Obra 01 PRESUPUESTO PRES01

EUR



Diseño y proyecto del contradique del puerto de l´Ampolla

MEDICIONES Fecha: 11/05/13 Pág.: 4

Capítulo 03  OBRAS DE ATRAQUE
Subcapítulo 02  MUELLE ANTIGUO CONTRADIQUE

1 G2H61621 t Formació de llit d'escullera al fons del mar amb pedra calcària de 100 a 400 kg de pes a una distància de la línia
de la platja fins a 200 m i col·locació amb gànguil autopropulsat

MEDICIÓN DIRECTA 116.190

2 G305P025 m3 Hormigón en muelles, HM-20/B/20/I+Qa incluyendo la parte proporcional de encofrado, suministro y puesta en
obra con bomba de hormigonado

MEDICIÓN DIRECTA 2 004.375

3 G226P020 m3 Pedraplén de cantera para trasdós de muelles, totalmente colocado en obra, incluso reperfilado de taludes
según planos

MEDICIÓN DIRECTA 876.703

4 G226P005 t Todo uno de cantera para núcleo de diques y muelles, totalmente colocado en obra, incluso reperfilado de
taludes según planos

MEDICIÓN DIRECTA 2 062.950

5 G3J4P005 m2 Enrase de escollera en cimiento de muelles

MEDICIÓN DIRECTA 307.920

6 G3J4P510 t Escollera de 0,15 a 0,4 t de peso, suministrada y colocada por vía terrestre.

MEDICIÓN DIRECTA 58.500

7 G3Z112T1 m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HL-150/B/20 de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, vertido desde camión

MEDICIÓN DIRECTA 2 810.930

8 G450P086 m3 Hormigón para armar en viga cantil, HA-30/B/20/IIIb, vertido con bomba

MEDICIÓN DIRECTA 25.660

9 G86970 m2 Placa alveolada prefabricada de formigó de 30 cm d'alçada i 3m d'amplada, amb formigó per a ambient IIIc+Qb,
recobriment de 5cm mínim i una sobrecàrrega d'ús de 10 kN/m2, inclou la col·locació amb medis terrestres

MEDICIÓN DIRECTA 543.000

Obra 01 PRESUPUESTO PRES01
Capítulo 03  OBRAS DE ATRAQUE
Subcapítulo 03  SEGUNDO CONTRADIQUE

1 G2H61621 t Formació de llit d'escullera al fons del mar amb pedra calcària de 100 a 400 kg de pes a una distància de la línia
de la platja fins a 200 m i col·locació amb gànguil autopropulsat

MEDICIÓN DIRECTA 152.360

2 G305P025 m3 Hormigón en muelles, HM-20/B/20/I+Qa incluyendo la parte proporcional de encofrado, suministro y puesta en
obra con bomba de hormigonado
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MEDICIÓN DIRECTA 2 628.750

3 G226P020 m3 Pedraplén de cantera para trasdós de muelles, totalmente colocado en obra, incluso reperfilado de taludes
según planos

MEDICIÓN DIRECTA 2 778.750

4 G226P005 t Todo uno de cantera para núcleo de diques y muelles, totalmente colocado en obra, incluso reperfilado de
taludes según planos

MEDICIÓN DIRECTA 18 757.420

5 G3J4P005 m2 Enrase de escollera en cimiento de muelles

MEDICIÓN DIRECTA 403.770

6 G3J4P510 t Escollera de 0,15 a 0,4 t de peso, suministrada y colocada por vía terrestre.

MEDICIÓN DIRECTA 81.320

7 G3Z112T1 m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HL-150/B/20 de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, vertido desde camión

MEDICIÓN DIRECTA 11 427.710

8 G450P086 m3 Hormigón para armar en viga cantil, HA-30/B/20/IIIb, vertido con bomba

MEDICIÓN DIRECTA 33.650

9 G86970 m2 Placa alveolada prefabricada de formigó de 30 cm d'alçada i 3m d'amplada, amb formigó per a ambient IIIc+Qb,
recobriment de 5cm mínim i una sobrecàrrega d'ús de 10 kN/m2, inclou la col·locació amb medis terrestres

MEDICIÓN DIRECTA 659.130

Obra 01 PRESUPUESTO PRES01
Capítulo 03  OBRAS DE ATRAQUE
Subcapítulo 04  MARTILLO SEGUNDO CONTRADIQUE

1 G3J42920 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 1200 a 4000 kg de pes, col·locats amb grua per a secció
morrot

MEDICIÓN DIRECTA 1 791.030

Obra 01 PRESUPUESTO PRES01
Capítulo 03  OBRAS DE ATRAQUE
Subcapítulo 05  PANTALANES

1 B4Q1BA00 m2 Pantalà flot.form.+poliesti.exp.3mx10m

MEDICIÓN DIRECTA 1 761.000

2 B4671110 m3 Bloc pref. molls, form. arm., 2x1x1 m, 5t (MA)
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MEDICIÓN DIRECTA 302.400

3 G3J4P510 t Escollera de 0,15 a 0,4 t de peso, suministrada y colocada por vía terrestre.

MEDICIÓN DIRECTA 31.840

4 G3J4P005 m2 Enrase de escollera en cimiento de muelles

MEDICIÓN DIRECTA 168.750

Obra 01 PRESUPUESTO PRES01
Capítulo 04  PLAYA DEL ARQUITECTE

1 F2270110 m2 Perfilat i allissat de talussos amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament acabat.

MEDICIÓN DIRECTA 10 850.000

2 FR3P91A2 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals

MEDICIÓN DIRECTA 66 858.000

Obra 01 PRESUPUESTO PRES01
Capítulo 05  REDES DE SERVICIOS
Subcapítulo 01  AGUAS RESIDUALES

1 GD7FP065 m Tubería de canalización de PVC para saneamiento de 300 mm de diámetro nominal, con solera de 10 cm de
grueso y recubrimiento de 10 cm en todo el perímetro, de hormigón HM-20

MEDICIÓN DIRECTA 287.910

2 GJS1P050 u Toma de agua de diámetro 45 mm, tipo Puerto de Barcelona, incluso arqueta, trampillón y accesorios

MEDICIÓN DIRECTA 4.000

3 GFB19425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

MEDICIÓN DIRECTA 1 106.800

4 ENN26227 u Bomba fecal submergible de 3 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 1 bar, de preu alt, amb un pas
útil de sòlids de 45 mm, com a màxim i muntada superficialment

MEDICIÓN DIRECTA 3.000

5 EN4294J7 u Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, amb cos de fosa i papallona d'acer inoxidable AISI 316, preu superior i muntada
superficialment

MEDICIÓN DIRECTA 8.000

6 FD5J0020 u Embornal senzill prefabricat, segons plànols, inclou subministrament, col·locació i marc massisat amb formigó
HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm H=100 mm classe C-250. Tot inclòs completament acabat.

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 85.000

7 GESTDEP u Estació depuradora d'aigües residuals prefabricada, totalment instal·lada

MEDICIÓN DIRECTA 2.000

8 GDD2P015 u Pozo de registro con sumidero de 0,60x0,60x1,50 de ladrillo macizo, incluso excavación, rellenos y tapa metálica
de fundición para tráfico pesado

MEDICIÓN DIRECTA 7.000

9 G222P005 m3 Excavación, carga y transporte de tierra en zanjas hasta 4 metros de profundidad y 2 m de anchura

MEDICIÓN DIRECTA 375.000

10 G228P101 m3 Relleno y compactado de zanjas o pozos con material adecuado de aportación según PG-3 hasta una densidad
igual o superior al 95% del PM medido sobre perfil.

MEDICIÓN DIRECTA 375.000

11 PPA90002 pa Partida alzada a justificar para la conexión a la red de alcantarillado existente, totalmente acabada

MEDICIÓN DIRECTA 1.000

Obra 01 PRESUPUESTO PRES01
Capítulo 05  REDES DE SERVICIOS
Subcapítulo 02  AGUAS PLUVIALES

1 GD7F6375 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

MEDICIÓN DIRECTA 319.860

2 FD5J0020 u Embornal senzill prefabricat, segons plànols, inclou subministrament, col·locació i marc massisat amb formigó
HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm H=100 mm classe C-250. Tot inclòs completament acabat.

MEDICIÓN DIRECTA 13.000

3 G228P101 m3 Relleno y compactado de zanjas o pozos con material adecuado de aportación según PG-3 hasta una densidad
igual o superior al 95% del PM medido sobre perfil.

MEDICIÓN DIRECTA 390.000

4 G222P005 m3 Excavación, carga y transporte de tierra en zanjas hasta 4 metros de profundidad y 2 m de anchura

MEDICIÓN DIRECTA 390.000

5 EDE41C73 u Separador de greixos de polièster reforçat amb fibra de vidre segons UNE-EN 1825-1, de forma rectangular, per
a un cabal de 4 l/s i 1000 l de capacitat, amb canonades d'entrada i sortida de 110 mm de diàmetre, col·locat

MEDICIÓN DIRECTA 2.000

Obra 01 PRESUPUESTO PRES01
Capítulo 05  REDES DE SERVICIOS
Subcapítulo 03  ABASTECIMIENTO DE AGUA
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1 FM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. Inclou subministrament, instal·lació i
muntatge. Tot inclòs completament acabat.

MEDICIÓN DIRECTA 5.000

2 EN1294F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa

MEDICIÓN DIRECTA 11.000

3 EN12F4F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 150 mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa

MEDICIÓN DIRECTA 6.000

4 FDK20020 u Arqueta tipus II, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si
s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completamet acabat.

MEDICIÓN DIRECTA 9.000

5 GNX121C5 u Subministrament i col.locació de torreta de serveis de
tipus TALLY en polyester, IK10, amb llum de balisament
de 11 W, 2 preses de corrent a 16 A, IP67 amb protecció
magnetotèrmica i diferencial de 30 MA, 4 preses d'aigua
de 1/2'', totalment muntada

MEDICIÓN DIRECTA 61.000

6 GG21XX1 u Torreta marca equiport model T-4 amb dues sortides d'aigua i
electricitat, amb lluminària i interruptor de seguretat, inclosa
instal·lació, transport a ubicació i torreta

MEDICIÓN DIRECTA 78.000

7 PPA90001 pa Partida alzada a justificar para la conexión a la red de abastecimiento existente, totalmente acabada

MEDICIÓN DIRECTA 1.000

8 G222P005 m3 Excavación, carga y transporte de tierra en zanjas hasta 4 metros de profundidad y 2 m de anchura

MEDICIÓN DIRECTA 368.830

9 G228P101 m3 Relleno y compactado de zanjas o pozos con material adecuado de aportación según PG-3 hasta una densidad
igual o superior al 95% del PM medido sobre perfil.

MEDICIÓN DIRECTA 368.830

10 EFB18655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

MEDICIÓN DIRECTA 1 841.600

11 EFB1J622 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
superficialment

MEDICIÓN DIRECTA 451.260

EUR
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12 FJS1U065 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i racor de connexió tipus Barcelona de 70 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit
material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

MEDICIÓN DIRECTA 4.000

Obra 01 PRESUPUESTO PRES01
Capítulo 05  REDES DE SERVICIOS
Subcapítulo 04  RED ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN

1 GG151A22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 130x130 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment

MEDICIÓN DIRECTA 9.000

2 GG42419D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,01 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

MEDICIÓN DIRECTA 4.000

3 EG4X4DCB u Interruptor amb funcions de telecomandament a distància i per ordres permanents amb protecció
magnetotèrmica, de 16 A d'intensitat nominal, tripolar (3P), tipus PIA corba B, de 4,5 kA de poder de curt circuit
segons UNE 60-898 i de 6 kA (400 V) ó 16 kA (230 V) segons UNE_EN 60-947-2, de 5 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

MEDICIÓN DIRECTA 4.000

4 GG51P050 u Contador trifásico de tres hilos de energía reactiva, para 220/380 V, de 30 A y montado superficialmente

MEDICIÓN DIRECTA 1.000

5 GG45P035 u Cortacircuito con fusible cilíndrico de 40 A, unipolar, con portafusible articulado de tamaño 22x58 mm y montado
superficialmente

MEDICIÓN DIRECTA 2.000

6 FHN80010 u Globus esfèric de polietilè o policarbonat prismàtic, inclòs làmpada de 100 W de VSAP. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs segons plànols.

MEDICIÓN DIRECTA 11.000

7 FHN80160 u Globus esfèric de vidre refractor prismàtic, inclòs làmpada de 250 W de VSAP i equip de doble nivell. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

MEDICIÓN DIRECTA 46.000

8 FHN20050 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 400 W de VMCC. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs segons plànols.

MEDICIÓN DIRECTA 1.000

9 FHM10005 u Columna troncocònica de 4 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior i fonamentació. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

MEDICIÓN DIRECTA 57.000

EUR
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10 FHM10040 u Columna troncocònica de10 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior i fonamentació. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

MEDICIÓN DIRECTA 1.000

11 FHM10110 u Columna Nikolson o equivalent, de 3,6 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior i fonamentació.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

MEDICIÓN DIRECTA 28.000

12 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs, segons plànols.

MEDICIÓN DIRECTA 10.000

13 FHNFU020 u Llum antivandàlic amb difusor de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 80 W, simètric, amb suport
d'alumini, equip incorporat i acoblat al suport lateral a columna

MEDICIÓN DIRECTA 28.000

14 FG140050 u Quadre de baixa tensió 4 lineas partides en paral·lel, fusibles, interruptor de 1600 A col·locat dintre de la ET. Tot
inclòs completament acabat.

MEDICIÓN DIRECTA 1.000

15 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació per
rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit
material auxiliar necessari de connexió i muntatge

MEDICIÓN DIRECTA 1.000

16 G222P005 m3 Excavación, carga y transporte de tierra en zanjas hasta 4 metros de profundidad y 2 m de anchura

MEDICIÓN DIRECTA 1 639.100

17 G228P101 m3 Relleno y compactado de zanjas o pozos con material adecuado de aportación según PG-3 hasta una densidad
igual o superior al 95% del PM medido sobre perfil.

MEDICIÓN DIRECTA 1 639.100

18 EG312194 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

MEDICIÓN DIRECTA 1 862.100

19 EG3174A4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), tetrapolar, de
secció 3 x 50/ 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

MEDICIÓN DIRECTA 1 379.420

Obra 01 PRESUPUESTO PRES01
Capítulo 06  URBANIZACIÓN
Subcapítulo 01  PAVIMENTACIÓN

1 G931P005 m3 Base de zahorra artificial colocada con motoniveladora y compactado del material al 98 % del PM

MEDICIÓN DIRECTA 5 380.045

EUR
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2 G9GAP025 m3 Pavimento de hormigón vibrado HA-30/b/40/IIIa , con árido granítico e inhibidor de fraguado, esparcido desde
camión, extendido y vibrado con extendedora con estriado longitudinal y juntas cortadas en fresco

MEDICIÓN DIRECTA 3 610.618

3 G9H1P015 t Mezcla bituminosa en caliente de composición semidensa S-20 con árido calizo y betún asfáltico de penetración,
extendida y compactada al 98% del ensayo Marshall

MEDICIÓN DIRECTA 293.390

4 FBA10020 m Pintat sobre paviment de línia contínua de 15 cm amb pintura reflectant acrílica blanca i microesferes de vidre
amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

MEDICIÓN DIRECTA 900.000

5 FBA10120 m Pintat sobre paviment de línia discontínua de 15 cm amb pintura reflectant acrílica blanca i microesferes de vidre
amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

MEDICIÓN DIRECTA 450.000

6 FBA30010 m2 Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura reflectant acrílica blanca i microesferes de vidre,
inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

MEDICIÓN DIRECTA 1 497.000

7 G9Z31F20 m2 Pintat de paviment de formigó amb 2 capes de pintura acrílica en fase aquosa

MEDICIÓN DIRECTA 1 875.000

8 PVIALACC pa Partida alzada a justificar las mejoras de acceso a la nueva zona del puerto

MEDICIÓN DIRECTA 1.000

9 EBB11241 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

MEDICIÓN DIRECTA 15.000

Obra 01 PRESUPUESTO PRES01
Capítulo 06  URBANIZACIÓN
Subcapítulo 02  JARDINERIA

1 GR481839 u Subministrament de Beaucarnea recurvata (Nolina recurvata) d'alçària d'estípit de 90 a 100 cm, en contenidor
amb un diàmetre 50 cm superior al del tronc

MEDICIÓN DIRECTA 35.000

2 FR710003 m2 Sembra manual, amb una dosi de 35 g/m2 de la barreja de llavors amb les varietats millorades més adients del
tipus: x% gènere espècie, y% gènere espècie, z% gènere espècie, inclou cobriment de llavor i passada de corró.

MEDICIÓN DIRECTA 430.350

3 ER3P2154 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

MEDICIÓN DIRECTA 430.350

EUR
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4 FR48463A u Subministrament de Chamaerops humilis d'alçària de 100 a 125 cm, en contenidor amb un diàmetre 50 cm
superior al del tronc

MEDICIÓN DIRECTA 24.000

5 FR4CS611 u Subministrament d'Elymus farctus en contenidor d'1,3 l

MEDICIÓN DIRECTA 80.000

6 FR49C231 u Subministrament d'Ammophila arenaria en contenidor de 3 l

MEDICIÓN DIRECTA 80.000

Obra 01 PRESUPUESTO PRES01
Capítulo 06  URBANIZACIÓN
Subcapítulo 03  MOBILIARIO URBANO

1 FQ110120 u Banc tipus ''Romàntic doble'' o equivalent, de 2 m de longitud, format per estructura de ferro colat pintada amb
dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura tipus ''oxiron'' o equivalent de color gris
forja, i llistons de fusta envernissada, inclou subministrament, col·locació, excavació, col·locació i ancoratge amb
daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.

MEDICIÓN DIRECTA 14.000

2 FQ210010 u Paperera tipus 'Barcelona' o equivalent, de 40 cm de diàmetre i 1m d'alçada, formada per planxa metàl·lica
perforada, amb dos peus, abatible, galvanitzada i pintada amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes
d'acabat amb pintura tipus 'oxiron' o equivalent, inclou subministrament, col·locació, excavació i ancoratge amb
daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.

MEDICIÓN DIRECTA 35.000

3 PPA00007 pa Partida alada a justificar la construcción de la rampa de acceso a la playa del Arquitecte

MEDICIÓN DIRECTA 1.000

Obra 01 PRESUPUESTO PRES01
Capítulo 06  URBANIZACIÓN
Subcapítulo 04  INSTALACIONES PORTUARIAS

1 GQQ11102 u Norai de fosa de 10 a 20 kg de pes roscat a perns d'ancoratge

MEDICIÓN DIRECTA 313.000

2 GQQ11302 u Norai de fosa de 30 a 50 kg de pes roscat a perns d'ancoratge

MEDICIÓN DIRECTA 122.000

3 GBD32211 m Defensa de pantalà de fusta de pi roig tractada en autoclau d'escairada 7x23 cm amb arestes bisellades
col·locada amb fixacions mecàniques

MEDICIÓN DIRECTA 313.000

4 GBD32311 m Defensa de pantalà de fusta de pi roig tractada en autoclau d'escairada 12x25 cm amb arestes bisellades
col·locada amb fixacions mecàniques

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 122.000

5 FHNAG4A3HKT u Balisa lluminosa ref. 555 de la serie Balisa Rama de SANTA&COLE d'alumini extruït amb difusor pla de plàstic,
amb 1 làmpada fluorescent de 36 W, de preu superior, de forma prismàtica i amb equip elèctric incorporat,
fixada mecànicament

MEDICIÓN DIRECTA 2.000

6 GLPEOOO u Pórtico elevador 50 t, tipo travel lift, totalmente instalado

MEDICIÓN DIRECTA 1.000

Obra 01 PRESUPUESTO PRES01
Capítulo 07  EDIFICACIÓN
Subcapítulo 01  CAPITANÍA MARÍTIMA

1 EEDIBZ05 m2 Edificació destinada a Capitania marítima, inclosa cimentació, estructura de planta baixa més una planta pis,
tancaments i instal·lacions, totalment acabada

MEDICIÓN DIRECTA 424.000

Obra 01 PRESUPUESTO PRES01
Capítulo 07  EDIFICACIÓN
Subcapítulo 02  EDIFICIO USOS DEPORTIVOS

1 EEDIBZ06 m2 Edificació destinada a usos esportius i de lleure, inclosa cimentació, estructura de planta baixa més una planta
pis, tancaments i instal·lacions, totalment acabada

MEDICIÓN DIRECTA 1 140.000

Obra 01 PRESUPUESTO PRES01
Capítulo 07  EDIFICACIÓN
Subcapítulo 03  INDUSTRIA NÁUTICA

1 EEDIBZ04 m2 Edificació destinada a tallers i reparacions, inclosa cimentació, estructura de planta baixa, tancaments i
instal·lacions, totalment acabada.

MEDICIÓN DIRECTA 1 305.000

Obra 01 PRESUPUESTO PRES01
Capítulo 07  EDIFICACIÓN
Subcapítulo 04  PAÑOLES DIQUE DE LEVANTE

1 EED1BZ06 m2 Edificació desinada a magatzems, inclosa cimentació, estructura de planta baixa, tancaments i instal·lacions,
totalment acabada

MEDICIÓN DIRECTA 715.000

EUR
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Obra 01 PRESUPUESTO PRES01
Capítulo 07  EDIFICACIÓN
Subcapítulo 05  USOS GENERALES

1 EEDIBZ06 m2 Edificació destinada a usos esportius i de lleure, inclosa cimentació, estructura de planta baixa més una planta
pis, tancaments i instal·lacions, totalment acabada

MEDICIÓN DIRECTA 1 522.000

Obra 01 PRESUPUESTO PRES01
Capítulo 08  GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA

1 GAMB001 u Barrera flotante de hidrocarburos retráctil, según el Pla d'Emergències per Contaminació Ambiental d'Aigües
marines en Catalunya

MEDICIÓN DIRECTA 1.000

2 GAMB002 u Analítica múltiple para el seguimiento de la calidad de las aguas del medio marino, antes y durante la ejecución
de las obras

MEDICIÓN DIRECTA 22.000

3 GAMB003 mes Técnico titulado superior cualificado para las actuaciones relacionadas con la vigilancia y el seguimiento
ambiental durante el proces constructivo

MEDICIÓN DIRECTA 18.000

Obra 01 PRESUPUESTO PRES01
Capítulo 10  SEGURIDAD Y SALUD

1 PPA000SS pa Partida alzada de cobramiento íntegro para la Seguridad y Salud en la obra

MEDICIÓN DIRECTA 1.000

Obra 01 PRESUPUESTO PRES01
Capítulo 11  PARTIDAS ALZADAS

1 PAMB5001 pa Partida alzada a justificar para paneles informativos, según indicaciones de la dirección de obra

MEDICIÓN DIRECTA 1.000

2 PAMB4002 pa Partida alzada a justificar para el seguimiento de la fauna presente en el ecosistema afectado

MEDICIÓN DIRECTA 1.000

3 PAMB4003 pa Partida alzada a justificar para la caracterización del material de dragado

MEDICIÓN DIRECTA 1.000

EUR
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NIVEL 3: Subcapítulo Importe

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

Subcapítulo 01.01.01  Acondicionamiento de la superficie 3 731.95

Subcapítulo 01.01.02  Dragados 103 259.74

Capítulo 01.01  Movimientos de tierra 106 991.69

Subcapítulo 01.02.01  Retirada del dique martillo 283 817.98

Subcapítulo 01.02.02  Construcción de la 4ª alineación dique de Levante 988 373.42

Subcapítulo 01.02.03  Construcción del martillo dique 11 186.12

Capítulo 01.02  Obras de abrigo 1 283 377.52

Subcapítulo 01.03.01  Muelle de Ribera 352 188.62

Subcapítulo 01.03.02  Muelle antiguo contradique 378 857.60

Subcapítulo 01.03.03  Segundo contradique 862 651.88

Subcapítulo 01.03.04  Martillo segundo contradique 51 456.29

Subcapítulo 01.03.05  Pantalanes 1 190 160.05

Capítulo 01.03  Obras de atraque 2 835 314.44

Subcapítulo 01.05.01  Aguas residuales 60 934.11

Subcapítulo 01.05.02  Aguas pluviales 17 590.02

Subcapítulo 01.05.03  Abastecimiento de agua 169 612.84

Subcapítulo 01.05.04  Red eléctrica e iluminación 147 861.33

Capítulo 01.05  Redes de servicios 395 998.30

Subcapítulo 01.06.01  Pavimentación 591 171.94

Subcapítulo 01.06.02  Jardineria 58 261.35

Subcapítulo 01.06.03  Mobiliario urbano 17 798.78

Subcapítulo 01.06.04  Instalaciones portuarias 302 338.50

Capítulo 01.06  Urbanización 969 570.57

Subcapítulo 01.07.01  Capitanía marítima 296 800.00

Subcapítulo 01.07.02  Edificio usos deportivos 798 000.00

Subcapítulo 01.07.03  Industria náutica 424 125.00

Subcapítulo 01.07.04  Pañoles dique de Levante 214 500.00

Subcapítulo 01.07.05  Usos generales 1 065 400.00

Capítulo 01.07  Edificación 2 798 825.00

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

8 390 077.52

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

NIVEL 2: Capítulo Importe

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

Capítulo 01.01  Movimientos de tierra 106 991.69

Capítulo 01.02  Obras de abrigo 1 283 377.52

Capítulo 01.03  Obras de atraque 2 835 314.44

Capítulo 01.04  Playa del Arquitecte 2 819 932.82

Capítulo 01.05  Redes de servicios 395 998.30

Capítulo 01.06  Urbanización 969 570.57

Capítulo 01.07  Edificación 2 798 825.00

Capítulo 01.08  Gestión ambiental de la obra 57 960.00

Capítulo 01.10  Seguridad y salud 196 834.67

Capítulo 01.11  Partidas alzadas 12 500.00

Obra 01 Presupuesto PRES01 11 477 305.01

EUR
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

11 477 305.01

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

NIVEL 1: Obra Importe

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

Obra 01 Presupuesto PRES01 11 477 305.01

11 477 305.01

EUR
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Obra 01 Presupuesto PRES01

Capítulo 01 Movimientos de tierra

Subcapítulo 01 Acondicionamiento de la superficie

1 G22DP001 m2 Despeje y desbroce del terreno (P - 51) 1.01 3 695.000 3 731.95

TOTAL Subcapítulo 01.01.01 3 731.95

Obra 01 Presupuesto PRES01

Capítulo 01 Movimientos de tierra

Subcapítulo 02 Dragados

1 G2H3P001 m3 Dragado para banqueta de asiento (P - 53) 5.32 1 752.540 9 323.51

2 G2H2P010 m3 Dragado general de fondo con profundidad <=5m para asegurar el

calado necesario en las diferentes zonas (P - 52)

4.92 19 092.730 93 936.23

TOTAL Subcapítulo 01.01.02 103 259.74

Obra 01 Presupuesto PRES01

Capítulo 02 Obras de abrigo

Subcapítulo 01 Retirada del dique martillo

1 G214P001 m3 Derribo de obra sumergida en dique de abrigo incluso el transporte al

lugar de acopio para su uso como material de aportación reciclado (P -

45)

71.45 3 972.260 283 817.98

TOTAL Subcapítulo 01.02.01 283 817.98

Obra 01 Presupuesto PRES01

Capítulo 02 Obras de abrigo

Subcapítulo 02 Construcción de la 4ª alineación dique de Levante

1 G305P025 m3 Hormigón en muelles, HM-20/B/20/I+Qa incluyendo la parte

proporcional de encofrado, suministro y puesta en obra con bomba de

hormigonado (P - 55)

117.55 2 333.960 274 357.00

2 G3J4P005 m2 Enrase de escollera en cimiento de muelles (P - 59) 37.34 621.600 23 210.54

3 G3J4P065 t Escollera 4,00 - 6,00 t, colocada en manto (P - 61) 19.00 2 312.460 43 936.74

4 G3J4P085 t Escollera de 0,4 t de piedra natural, de densidad igual o superior a

2,65t/m3 y cantos de peso entre 0,3 y 0,5 t, incluido transporte y

colocación en obra y perfilado de taludes según planos, a disponer

como filtro en el dique (P - 62)

17.93 3 917.190 70 235.22

5 G226P005 t Todo uno de cantera para núcleo de diques y muelles, totalmente

colocado en obra, incluso reperfilado de taludes según planos (P - 47)

15.03 5 546.850 83 369.16

6 G305P040 m3 Hormigón en espaldón de dique, HM-20 incluyendo el encofrado

deslizante, suministro, armado del talón, puesta en obra y las labores

de curado (P - 56)

107.63 939.100 101 075.33

7 G228P015 m3 Zahorra de cantera en rellenos de muelle (P - 49) 15.25 3 947.260 60 195.72

8 G3J42920 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 1200 a 4000 kg de

pes, col·locats amb grua per a secció morrot

28.73 670.050 19 250.54

EUR
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(P - 58)

9 G305P041 m3 Hormigón en espaldón de dique, HM-30/B/20/I+Qb+E, vertido con

bomba. Para bloque final de dique. (P - 57)

113.89 1 956.000 222 768.84

10 G3J4P510 t Escollera de 0,15 a 0,4 t de peso, suministrada y colocada por vía

terrestre. (P - 63)

14.88 113.470 1 688.43

11 G3Z112T1 m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón

HL-150/B/20 de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20

mm, vertido desde camión (P - 64)

10.79 1 644.000 17 738.76

12 G450P086 m3 Hormigón para armar en viga cantil, HA-30/B/20/IIIb, vertido con

bomba (P - 65)

99.93 65.230 6 518.43

13 G86970 m2 Placa alveolada prefabricada de formigó de 30 cm d'alçada i 3m

d'amplada, amb formigó per a ambient IIIc+Qb, recobriment de 5cm

mínim i una sobrecàrrega d'ús de 10 kN/m2, inclou la col·locació amb

medis terrestres (P - 66)

75.14 548.760 41 233.83

14 G226P020 m3 Pedraplén de cantera para trasdós de muelles, totalmente colocado en

obra, incluso reperfilado de taludes según planos (P - 48)

27.57 826.800 22 794.88

TOTAL Subcapítulo 01.02.02 988 373.42

Obra 01 Presupuesto PRES01

Capítulo 02 Obras de abrigo

Subcapítulo 03 Construcción del martillo dique

1 G3J4P060 t Escollera 3,00 - 5,00 t, colocada en manto (P - 60) 18.47 314.200 5 803.27

2 G3J42920 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 1200 a 4000 kg de

pes, col·locats amb grua per a secció morrot

(P - 58)

28.73 187.360 5 382.85

TOTAL Subcapítulo 01.02.03 11 186.12

Obra 01 Presupuesto PRES01

Capítulo 03 Obras de atraque

Subcapítulo 01 Muelle de Ribera

1 G2H61621 t Formació de llit d'escullera al fons del mar amb pedra calcària de 100

a 400 kg de pes a una distància de la línia de la platja fins a 200 m i

col·locació amb gànguil autopropulsat (P - 54)

17.24 78.790 1 358.34

2 G305P025 m3 Hormigón en muelles, HM-20/B/20/I+Qa incluyendo la parte

proporcional de encofrado, suministro y puesta en obra con bomba de

hormigonado (P - 55)

117.55 1 359.375 159 794.53

3 G226P020 m3 Pedraplén de cantera para trasdós de muelles, totalmente colocado en

obra, incluso reperfilado de taludes según planos (P - 48)

27.57 555.300 15 309.62

4 G226P005 t Todo uno de cantera para núcleo de diques y muelles, totalmente

colocado en obra, incluso reperfilado de taludes según planos (P - 47)

15.03 4 354.413 65 446.83

5 G3J4P005 m2 Enrase de escollera en cimiento de muelles (P - 59) 37.34 471.587 17 609.06

6 G3J4P510 t Escollera de 0,15 a 0,4 t de peso, suministrada y colocada por vía

terrestre. (P - 63)

14.88 40.430 601.60

7 G3Z112T1 m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón

HL-150/B/20 de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20

mm, vertido desde camión (P - 64)

10.79 4 966.000 53 583.14

8 G450P086 m3 Hormigón para armar en viga cantil, HA-30/B/20/IIIb, vertido con

bomba (P - 65)

99.93 14.500 1 448.99

9 G86970 m2 Placa alveolada prefabricada de formigó de 30 cm d'alçada i 3m

d'amplada, amb formigó per a ambient IIIc+Qb, recobriment de 5cm

mínim i una sobrecàrrega d'ús de 10 kN/m2, inclou la col·locació amb

75.14 492.900 37 036.51

EUR
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medis terrestres (P - 66)

TOTAL Subcapítulo 01.03.01 352 188.62

Obra 01 Presupuesto PRES01

Capítulo 03 Obras de atraque

Subcapítulo 02 Muelle antiguo contradique

1 G2H61621 t Formació de llit d'escullera al fons del mar amb pedra calcària de 100

a 400 kg de pes a una distància de la línia de la platja fins a 200 m i

col·locació amb gànguil autopropulsat (P - 54)

17.24 116.190 2 003.12

2 G305P025 m3 Hormigón en muelles, HM-20/B/20/I+Qa incluyendo la parte

proporcional de encofrado, suministro y puesta en obra con bomba de

hormigonado (P - 55)

117.55 2 004.375 235 614.28

3 G226P020 m3 Pedraplén de cantera para trasdós de muelles, totalmente colocado en

obra, incluso reperfilado de taludes según planos (P - 48)

27.57 876.703 24 170.70

4 G226P005 t Todo uno de cantera para núcleo de diques y muelles, totalmente

colocado en obra, incluso reperfilado de taludes según planos (P - 47)

15.03 2 062.950 31 006.14

5 G3J4P005 m2 Enrase de escollera en cimiento de muelles (P - 59) 37.34 307.920 11 497.73

6 G3J4P510 t Escollera de 0,15 a 0,4 t de peso, suministrada y colocada por vía

terrestre. (P - 63)

14.88 58.500 870.48

7 G3Z112T1 m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón

HL-150/B/20 de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20

mm, vertido desde camión (P - 64)

10.79 2 810.930 30 329.93

8 G450P086 m3 Hormigón para armar en viga cantil, HA-30/B/20/IIIb, vertido con

bomba (P - 65)

99.93 25.660 2 564.20

9 G86970 m2 Placa alveolada prefabricada de formigó de 30 cm d'alçada i 3m

d'amplada, amb formigó per a ambient IIIc+Qb, recobriment de 5cm

mínim i una sobrecàrrega d'ús de 10 kN/m2, inclou la col·locació amb

medis terrestres (P - 66)

75.14 543.000 40 801.02

TOTAL Subcapítulo 01.03.02 378 857.60

Obra 01 Presupuesto PRES01

Capítulo 03 Obras de atraque

Subcapítulo 03 Segundo contradique

1 G2H61621 t Formació de llit d'escullera al fons del mar amb pedra calcària de 100

a 400 kg de pes a una distància de la línia de la platja fins a 200 m i

col·locació amb gànguil autopropulsat (P - 54)

17.24 152.360 2 626.69

2 G305P025 m3 Hormigón en muelles, HM-20/B/20/I+Qa incluyendo la parte

proporcional de encofrado, suministro y puesta en obra con bomba de

hormigonado (P - 55)

117.55 2 628.750 309 009.56

3 G226P020 m3 Pedraplén de cantera para trasdós de muelles, totalmente colocado en

obra, incluso reperfilado de taludes según planos (P - 48)

27.57 2 778.750 76 610.14

4 G226P005 t Todo uno de cantera para núcleo de diques y muelles, totalmente

colocado en obra, incluso reperfilado de taludes según planos (P - 47)

15.03 18 757.420 281 924.02

5 G3J4P005 m2 Enrase de escollera en cimiento de muelles (P - 59) 37.34 403.770 15 076.77

6 G3J4P510 t Escollera de 0,15 a 0,4 t de peso, suministrada y colocada por vía

terrestre. (P - 63)

14.88 81.320 1 210.04

7 G3Z112T1 m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón

HL-150/B/20 de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20

mm, vertido desde camión (P - 64)

10.79 11 427.710 123 304.99

EUR
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8 G450P086 m3 Hormigón para armar en viga cantil, HA-30/B/20/IIIb, vertido con

bomba (P - 65)

99.93 33.650 3 362.64

9 G86970 m2 Placa alveolada prefabricada de formigó de 30 cm d'alçada i 3m

d'amplada, amb formigó per a ambient IIIc+Qb, recobriment de 5cm

mínim i una sobrecàrrega d'ús de 10 kN/m2, inclou la col·locació amb

medis terrestres (P - 66)

75.14 659.130 49 527.03

TOTAL Subcapítulo 01.03.03 862 651.88

Obra 01 Presupuesto PRES01

Capítulo 03 Obras de atraque

Subcapítulo 04 Martillo segundo contradique

1 G3J42920 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 1200 a 4000 kg de

pes, col·locats amb grua per a secció morrot

(P - 58)

28.73 1 791.030 51 456.29

TOTAL Subcapítulo 01.03.04 51 456.29

Obra 01 Presupuesto PRES01

Capítulo 03 Obras de atraque

Subcapítulo 05 Pantalanes

1 B4Q1BA00 m2 Pantalà flot.form.+poliesti.exp.3mx10m (P - 2) 659.67 1 761.000 1 161 678.87

2 B4671110 m3 Bloc pref. molls, form. arm., 2x1x1 m, 5t (MA) (P - 1) 71.78 302.400 21 706.27

3 G3J4P510 t Escollera de 0,15 a 0,4 t de peso, suministrada y colocada por vía

terrestre. (P - 63)

14.88 31.840 473.78

4 G3J4P005 m2 Enrase de escollera en cimiento de muelles (P - 59) 37.34 168.750 6 301.13

TOTAL Subcapítulo 01.03.05 1 190 160.05

Obra 01 Presupuesto PRES01

Capítulo 04 Playa del Arquitecte

1 F2270110 m2 Perfilat i allissat de talussos amb mitjans mecànics o manuals. Tot

inclòs completament acabat. (P - 19)

0.85 10 850.000 9 222.50

2 FR3P91A2 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 5 a 12 mm, subministrada a

granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P -

40)

42.04 66 858.000 2 810 710.32

TOTAL Capítulo 01.04 2 819 932.82

Obra 01 Presupuesto PRES01

Capítulo 05 Redes de servicios

Subcapítulo 01 Aguas residuales

1 GD7FP065 m Tubería de canalización de PVC para saneamiento de 300 mm de

diámetro nominal, con solera de 10 cm de grueso y recubrimiento de

10 cm en todo el perímetro, de hormigón HM-20 (P - 77)

24.48 287.910 7 048.04

EUR



Diseño y proyecto del contradique del puerto de l´Ampolla

PRESUPUESTO Fecha: 11/05/13 Pág.: 5

2 GJS1P050 u Toma de agua de diámetro 45 mm, tipo Puerto de Barcelona, incluso

arqueta, trampillón y accesorios (P - 86)

136.39 4.000 545.56

3 GFB19425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal,

de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i

col·locat al fons de la rasa (P - 80)

10.28 1 106.800 11 377.90

4 ENN26227 u Bomba fecal submergible de 3 m3/h de cabal, com a màxim, de

pressió màxima 1 bar, de preu alt, amb un pas útil de sòlids de 45 mm,

com a màxim i muntada superficialment (P - 17)

1 132.47 3.000 3 397.41

5 EN4294J7 u Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre

nominal 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,

amb cos de fosa i papallona d'acer inoxidable AISI 316, preu superior i

muntada superficialment (P - 16)

85.45 8.000 683.60

6 FD5J0020 u Embornal senzill prefabricat, segons plànols, inclou subministrament,

col·locació i marc massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil

de 750x300 mm H=100 mm classe C-250. Tot inclòs completament

acabat. (P - 23)

118.96 85.000 10 111.60

7 GESTDEP u Estació depuradora d'aigües residuals prefabricada, totalment

instal·lada (P - 79)

6 000.00 2.000 12 000.00

8 GDD2P015 u Pozo de registro con sumidero de 0,60x0,60x1,50 de ladrillo macizo,

incluso excavación, rellenos y tapa metálica de fundición para tráfico

pesado (P - 78)

271.25 7.000 1 898.75

9 G222P005 m3 Excavación, carga y transporte de tierra en zanjas hasta 4 metros de

profundidad y 2 m de anchura (P - 46)

12.53 375.000 4 698.75

10 G228P101 m3 Relleno y compactado de zanjas o pozos con material adecuado de

aportación según PG-3 hasta una densidad igual o superior al 95% del

PM medido sobre perfil. (P - 50)

16.46 375.000 6 172.50

11 PPA90002 pa Partida alzada a justificar para la conexión a la red de alcantarillado

existente, totalmente acabada (P - 98)

3 000.00 1.000 3 000.00

TOTAL Subcapítulo 01.05.01 60 934.11

Obra 01 Presupuesto PRES01

Capítulo 05 Redes de servicios

Subcapítulo 02 Aguas pluviales

1 GD7F6375 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal

amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb

massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 76)

10.87 319.860 3 476.88

2 FD5J0020 u Embornal senzill prefabricat, segons plànols, inclou subministrament,

col·locació i marc massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil

de 750x300 mm H=100 mm classe C-250. Tot inclòs completament

acabat. (P - 23)

118.96 13.000 1 546.48

3 G228P101 m3 Relleno y compactado de zanjas o pozos con material adecuado de

aportación según PG-3 hasta una densidad igual o superior al 95% del

PM medido sobre perfil. (P - 50)

16.46 390.000 6 419.40

4 G222P005 m3 Excavación, carga y transporte de tierra en zanjas hasta 4 metros de

profundidad y 2 m de anchura (P - 46)

12.53 390.000 4 886.70

5 EDE41C73 u Separador de greixos de polièster reforçat amb fibra de vidre segons

UNE-EN 1825-1, de forma rectangular, per a un cabal de 4 l/s i 1000 l

de capacitat, amb canonades d'entrada i sortida de 110 mm de

diàmetre, col·locat (P - 4)

630.28 2.000 1 260.56

TOTAL Subcapítulo 01.05.02 17 590.02

Obra 01 Presupuesto PRES01

Capítulo 05 Redes de servicios

Subcapítulo 03 Abastecimiento de agua

EUR
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1 FM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical.

Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs

completament acabat.

(P - 37)

733.95 5.000 3 669.75

2 EN1294F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 50 mm,

de 16 bar de pressió nominal, de fosa (P - 14)

151.32 11.000 1 664.52

3 EN12F4F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 150 mm,

de 16 bar de pressió nominal, de fosa (P - 15)

459.80 6.000 2 758.80

4 FDK20020 u Arqueta tipus II, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta

unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa,

segons plànols de detall. Tot inclòs completamet acabat.

(P - 24)

218.48 9.000 1 966.32

5 GNX121C5 u Subministrament i col.locació de torreta de serveis de

tipus TALLY en polyester, IK10, amb llum de balisament

de 11 W, 2 preses de corrent a 16 A, IP67 amb protecció

magnetotèrmica i diferencial de 30 MA, 4 preses d'aigua

de 1/2'', totalment muntada (P - 88)

767.81 61.000 46 836.41

6 GG21XX1 u Torreta marca equiport model T-4 amb dues sortides d'aigua i

electricitat, amb lluminària i interruptor de seguretat, inclosa

instal·lació, transport a ubicació i torreta (P - 82)

636.12 78.000 49 617.36

7 PPA90001 pa Partida alzada a justificar para la conexión a la red de abastecimiento

existente, totalmente acabada (P - 97)

3 000.00 1.000 3 000.00

8 G222P005 m3 Excavación, carga y transporte de tierra en zanjas hasta 4 metros de

profundidad y 2 m de anchura (P - 46)

12.53 368.830 4 621.44

9 G228P101 m3 Relleno y compactado de zanjas o pozos con material adecuado de

aportación según PG-3 hasta una densidad igual o superior al 95% del

PM medido sobre perfil. (P - 50)

16.46 368.830 6 070.94

10 EFB18655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal,

de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,

connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris

de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 9)

11.93 1 841.600 21 970.29

11 EFB1J622 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre

nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN

12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de

plàstic i col·locat superficialment (P - 10)

58.64 451.260 26 461.89

12 FJS1U065 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i racor de

connexió tipus Barcelona de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i

vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i

amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada,

instal·lada (P - 36)

243.78 4.000 975.12

TOTAL Subcapítulo 01.05.03 169 612.84

Obra 01 Presupuesto PRES01

Capítulo 05 Redes de servicios

Subcapítulo 04 Red eléctrica e iluminación

1 GG151A22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 130x130 mm, amb grau de

protecció IP-54, muntada superficialment (P - 81)

14.44 9.000 129.96

2 GG42419D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A

d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,01 A, de

desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador

mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma

UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en

perfil DIN (P - 83)

172.96 4.000 691.84

EUR
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3 EG4X4DCB u Interruptor amb funcions de telecomandament a distància i per ordres

permanents amb protecció magnetotèrmica, de 16 A d'intensitat

nominal, tripolar (3P), tipus PIA corba B, de 4,5 kA de poder de curt

circuit segons UNE 60-898 i de 6 kA (400 V) ó 16 kA (230 V) segons

UNE_EN 60-947-2, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en

perfil DIN (P - 13)

170.49 4.000 681.96

4 GG51P050 u Contador trifásico de tres hilos de energía reactiva, para 220/380 V, de

30 A y montado superficialmente (P - 85)

220.37 1.000 220.37

5 GG45P035 u Cortacircuito con fusible cilíndrico de 40 A, unipolar, con portafusible

articulado de tamaño 22x58 mm y montado superficialmente (P - 84)

10.99 2.000 21.98

6 FHN80010 u Globus esfèric de polietilè o policarbonat prismàtic, inclòs làmpada de

100 W de VSAP. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs

segons plànols.

(P - 32)

290.32 11.000 3 193.52

7 FHN80160 u Globus esfèric de vidre refractor prismàtic, inclòs làmpada de 250 W

de VSAP i equip de doble nivell. Inclou subministrament i col·locació.

Tot inclòs segons plànols. (P - 33)

535.90 46.000 24 651.40

8 FHN20050 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 400 W de VMCC.

Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols. (P - 31)

468.40 1.000 468.40

9 FHM10005 u Columna troncocònica de 4 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió,

cablejat interior i fonamentació. Inclou subministrament i col·locació.

Tot inclòs segons plànols. (P - 28)

246.16 57.000 14 031.12

10 FHM10040 u Columna troncocònica de10 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió,

cablejat interior i fonamentació. Inclou subministrament i col·locació.

Tot inclòs segons plànols. (P - 29)

522.03 1.000 522.03

11 FHM10110 u Columna Nikolson o equivalent, de 3,6 m d'alçada. Inclosa caixa de

connexió, cablejat interior i fonamentació. Inclou subministrament i

col·locació. Tot inclòs segons plànols. (P - 30)

474.01 28.000 13 272.28

12 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs, segons

plànols. (P - 25)

151.22 10.000 1 512.20

13 FHNFU020 u Llum antivandàlic amb difusor de plàstic, amb làmpada de vapor de

mercuri de 80 W, simètric, amb suport d'alumini, equip incorporat i

acoblat al suport lateral a columna (P - 35)

151.58 28.000 4 244.24

14 FG140050 u Quadre de baixa tensió 4 lineas partides en paral·lel, fusibles,

interruptor de 1600 A col·locat dintre de la ET. Tot inclòs

completament acabat. (P - 26)

2 564.53 1.000 2 564.53

15 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb

6 sortides, doble nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment

instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot

el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge (P - 27)

2 768.13 1.000 2 768.13

16 G222P005 m3 Excavación, carga y transporte de tierra en zanjas hasta 4 metros de

profundidad y 2 m de anchura (P - 46)

12.53 1 639.100 20 537.92

17 G228P101 m3 Relleno y compactado de zanjas o pozos con material adecuado de

aportación según PG-3 hasta una densidad igual o superior al 95% del

PM medido sobre perfil. (P - 50)

16.46 1 639.100 26 979.59

18 EG312194 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb

designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta

del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -

11)

7.72 1 862.100 14 375.41

19 EG3174A4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb

designació SZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 3 x 50/ 25 mm2, amb

coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en

tub (P - 12)

12.32 1 379.420 16 994.45

TOTAL Subcapítulo 01.05.04 147 861.33

Obra 01 Presupuesto PRES01

Capítulo 06 Urbanización

Subcapítulo 01 Pavimentación

EUR
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1 G931P005 m3 Base de zahorra artificial colocada con motoniveladora y compactado

del material al 98 % del PM (P - 67)

31.01 5 380.045 166 835.20

2 G9GAP025 m3 Pavimento de hormigón vibrado HA-30/b/40/IIIa , con árido granítico e

inhibidor de fraguado, esparcido desde camión, extendido y vibrado

con extendedora con estriado longitudinal y juntas cortadas en fresco

(P - 68)

98.16 3 610.618 354 418.26

3 G9H1P015 t Mezcla bituminosa en caliente de composición semidensa S-20 con

árido calizo y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada

al 98% del ensayo Marshall (P - 69)

53.99 293.390 15 840.13

4 FBA10020 m Pintat sobre paviment de línia contínua de 15 cm amb pintura

reflectant acrílica blanca i microesferes de vidre amb màquina

autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

(P - 20)

0.58 900.000 522.00

5 FBA10120 m Pintat sobre paviment de línia discontínua de 15 cm amb pintura

reflectant acrílica blanca i microesferes de vidre amb màquina

autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. (P -

21)

0.57 450.000 256.50

6 FBA30010 m2 Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura

reflectant acrílica blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge,

segons plànols. Tot inclòs. (P - 22)

10.50 1 497.000 15 718.50

7 G9Z31F20 m2 Pintat de paviment de formigó amb 2 capes de pintura acrílica en fase

aquosa (P - 70)

9.08 1 875.000 17 025.00

8 PVIALACC pa Partida alzada a justificar las mejoras de acceso a la nueva zona del

puerto (P - 99)

20 000.00 1.000 20 000.00

9 EBB11241 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm

de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 3)

37.09 15.000 556.35

TOTAL Subcapítulo 01.06.01 591 171.94

Obra 01 Presupuesto PRES01

Capítulo 06 Urbanización

Subcapítulo 02 Jardineria

1 GR481839 u Subministrament de Beaucarnea recurvata (Nolina recurvata) d'alçària

d'estípit de 90 a 100 cm, en contenidor amb un diàmetre 50 cm

superior al del tronc (P - 91)

175.00 35.000 6 125.00

2 FR710003 m2 Sembra manual, amb una dosi de 35 g/m2 de la barreja de llavors amb

les varietats millorades més adients del tipus: x% gènere espècie, y%

gènere espècie, z% gènere espècie, inclou cobriment de llavor i

passada de corró. (P - 44)

1.27 430.350 546.54

3 ER3P2154 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat

elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs

de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 18)

114.59 430.350 49 313.81

4 FR48463A u Subministrament de Chamaerops humilis d'alçària de 100 a 125 cm,

en contenidor amb un diàmetre 50 cm superior al del tronc (P - 41)

82.50 24.000 1 980.00

5 FR4CS611 u Subministrament d'Elymus farctus en contenidor d'1,3 l (P - 43) 1.90 80.000 152.00

6 FR49C231 u Subministrament d'Ammophila arenaria en contenidor de 3 l (P - 42) 1.80 80.000 144.00

TOTAL Subcapítulo 01.06.02 58 261.35

Obra 01 Presupuesto PRES01

Capítulo 06 Urbanización

Subcapítulo 03 Mobiliario urbano

EUR
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1 FQ110120 u Banc tipus ''Romàntic doble'' o equivalent, de 2 m de longitud, format

per estructura de ferro colat pintada amb dues capes d'imprimació

antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura tipus ''oxiron'' o

equivalent de color gris forja, i llistons de fusta envernissada, inclou

subministrament, col·locació, excavació, col·locació i ancoratge amb

daus de formigó. Tot inclòs completament acabat. (P - 38)

530.67 14.000 7 429.38

2 FQ210010 u Paperera tipus 'Barcelona' o equivalent, de 40 cm de diàmetre i 1m

d'alçada, formada per planxa metàl·lica perforada, amb dos peus,

abatible, galvanitzada i pintada amb dues capes d'imprimació

antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura tipus 'oxiron' o

equivalent, inclou subministrament, col·locació, excavació i ancoratge

amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat. (P - 39)

124.84 35.000 4 369.40

3 PPA00007 pa Partida alada a justificar la construcción de la rampa de acceso a la

playa del Arquitecte (P - 95)

6 000.00 1.000 6 000.00

TOTAL Subcapítulo 01.06.03 17 798.78

Obra 01 Presupuesto PRES01

Capítulo 06 Urbanización

Subcapítulo 04 Instalaciones portuarias

1 GQQ11102 u Norai de fosa de 10 a 20 kg de pes roscat a perns d'ancoratge (P - 89) 67.75 313.000 21 205.75

2 GQQ11302 u Norai de fosa de 30 a 50 kg de pes roscat a perns d'ancoratge (P - 90) 154.22 122.000 18 814.84

3 GBD32211 m Defensa de pantalà de fusta de pi roig tractada en autoclau d'escairada

7x23 cm amb arestes bisellades col·locada amb fixacions mecàniques

(P - 74)

21.39 313.000 6 695.07

4 GBD32311 m Defensa de pantalà de fusta de pi roig tractada en autoclau d'escairada

12x25 cm amb arestes bisellades col·locada amb fixacions

mecàniques (P - 75)

33.82 122.000 4 126.04

5 FHNAG4A3HKT u Balisa lluminosa ref. 555 de la serie Balisa Rama de SANTA&COLE

d'alumini extruït amb difusor pla de plàstic, amb 1 làmpada fluorescent

de 36 W, de preu superior, de forma prismàtica i amb equip elèctric

incorporat, fixada mecànicament (P - 34)

748.40 2.000 1 496.80

6 GLPEOOO u Pórtico elevador 50 t, tipo travel lift, totalmente instalado (P - 87) 250 000.00 1.000 250 000.00

TOTAL Subcapítulo 01.06.04 302 338.50

Obra 01 Presupuesto PRES01

Capítulo 07 Edificación

Subcapítulo 01 Capitanía marítima

1 EEDIBZ05 m2 Edificació destinada a Capitania marítima, inclosa cimentació,

estructura de planta baixa més una planta pis, tancaments i

instal·lacions, totalment acabada (P - 7)

700.00 424.000 296 800.00

TOTAL Subcapítulo 01.07.01 296 800.00

Obra 01 Presupuesto PRES01

Capítulo 07 Edificación

Subcapítulo 02 Edificio usos deportivos

EUR
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1 EEDIBZ06 m2 Edificació destinada a usos esportius i de lleure, inclosa cimentació,

estructura de planta baixa més una planta pis, tancaments i

instal·lacions, totalment acabada (P - 8)

700.00 1 140.000 798 000.00

TOTAL Subcapítulo 01.07.02 798 000.00

Obra 01 Presupuesto PRES01

Capítulo 07 Edificación

Subcapítulo 03 Industria náutica

1 EEDIBZ04 m2 Edificació destinada a tallers i reparacions, inclosa cimentació,

estructura de planta baixa, tancaments i instal·lacions, totalment

acabada. (P - 6)

325.00 1 305.000 424 125.00

TOTAL Subcapítulo 01.07.03 424 125.00

Obra 01 Presupuesto PRES01

Capítulo 07 Edificación

Subcapítulo 04 Pañoles dique de Levante

1 EED1BZ06 m2 Edificació desinada a magatzems, inclosa cimentació, estructura de

planta baixa, tancaments i instal·lacions, totalment acabada (P - 5)

300.00 715.000 214 500.00

TOTAL Subcapítulo 01.07.04 214 500.00

Obra 01 Presupuesto PRES01

Capítulo 07 Edificación

Subcapítulo 05 Usos generales

1 EEDIBZ06 m2 Edificació destinada a usos esportius i de lleure, inclosa cimentació,

estructura de planta baixa més una planta pis, tancaments i

instal·lacions, totalment acabada (P - 8)

700.00 1 522.000 1 065 400.00

TOTAL Subcapítulo 01.07.05 1 065 400.00

Obra 01 Presupuesto PRES01

Capítulo 08 Gestión ambiental de la obra

1 GAMB001 u Barrera flotante de hidrocarburos retráctil, según el Pla d'Emergències

per Contaminació Ambiental d'Aigües marines en Catalunya (P - 71)

18 000.00 1.000 18 000.00

2 GAMB002 u Analítica múltiple para el seguimiento de la calidad de las aguas del

medio marino, antes y durante la ejecución de las obras (P - 72)

180.00 22.000 3 960.00

3 GAMB003 mes Técnico titulado superior cualificado para las actuaciones relacionadas

con la vigilancia y el seguimiento ambiental durante el proces

constructivo (P - 73)

2 000.00 18.000 36 000.00

EUR



Diseño y proyecto del contradique del puerto de l´Ampolla

PRESUPUESTO Fecha: 11/05/13 Pág.: 11

TOTAL Capítulo 01.08 57 960.00

Obra 01 Presupuesto PRES01

Capítulo 10 Seguridad y salud

1 PPA000SS pa Partida alzada de cobramiento íntegro para la Seguridad y Salud en la

obra (P - 96)

196 834.67 1.000 196 834.67

TOTAL Capítulo 01.10 196 834.67

Obra 01 Presupuesto PRES01

Capítulo 11 Partidas alzadas

1 PAMB5001 pa Partida alzada a justificar para paneles informativos, según

indicaciones de la dirección de obra (P - 94)

1 000.00 1.000 1 000.00

2 PAMB4002 pa Partida alzada a justificar para el seguimiento de la fauna presente en

el ecosistema afectado (P - 92)

10 000.00 1.000 10 000.00

3 PAMB4003 pa Partida alzada a justificar para la caracterización del material de

dragado (P - 93)

1 500.00 1.000 1 500.00

TOTAL Capítulo 01.11 12 500.00

EUR
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B4671110P-1 m3 Bloc pref. molls, form. arm., 2x1x1 m, 5t (MA) 71.78 €

(SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

B4Q1BA00P-2 m2 Pantalà flot.form.+poliesti.exp.3mx10m 659.67 €

(SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

EBB11241P-3 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

37.09 €

(TREINTA Y SIETE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

EDE41C73P-4 u Separador de greixos de polièster reforçat amb fibra de vidre segons UNE-EN 1825-1, de
forma rectangular, per a un cabal de 4 l/s i 1000 l de capacitat, amb canonades d'entrada i
sortida de 110 mm de diàmetre, col·locat

630.28 €

(SEISCIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

EED1BZ06P-5 m2 Edificació desinada a magatzems, inclosa cimentació, estructura de planta baixa, tancaments
i instal·lacions, totalment acabada

300.00 €

(TRESCIENTOS EUROS)

EEDIBZ04P-6 m2 Edificació destinada a tallers i reparacions, inclosa cimentació, estructura de planta baixa,
tancaments i instal·lacions, totalment acabada.

325.00 €

(TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS)

EEDIBZ05P-7 m2 Edificació destinada a Capitania marítima, inclosa cimentació, estructura de planta baixa més
una planta pis, tancaments i instal·lacions, totalment acabada

700.00 €

(SETECIENTOS EUROS)

EEDIBZ06P-8 m2 Edificació destinada a usos esportius i de lleure, inclosa cimentació, estructura de planta
baixa més una planta pis, tancaments i instal·lacions, totalment acabada

700.00 €

(SETECIENTOS EUROS)

EFB18655P-9 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

11.93 €

(ONCE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

EFB1J622P-10 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat superficialment

58.64 €

(CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

EG312194P-11 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

7.72 €

(SIETE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS)

EG3174A4P-12 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K
(AS+), tetrapolar, de secció 3 x 50/ 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

12.32 €

(DOCE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

EG4X4DCBP-13 u Interruptor amb funcions de telecomandament a distància i per ordres permanents amb
protecció magnetotèrmica, de 16 A d'intensitat nominal, tripolar (3P), tipus PIA corba B, de
4,5 kA de poder de curt circuit segons UNE 60-898 i de 6 kA (400 V) ó 16 kA (230 V) segons
UNE_EN 60-947-2, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

170.49 €

(CIENTO SETENTA EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
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EN1294F0P-14 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa

151.32 €

(CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

EN12F4F0P-15 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 150 mm, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa

459.80 €

(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)

EN4294J7P-16 u Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa i papallona d'acer inoxidable AISI
316, preu superior i muntada superficialment

85.45 €

(OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

ENN26227P-17 u Bomba fecal submergible de 3 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 1 bar, de
preu alt, amb un pas útil de sòlids de 45 mm, com a màxim i muntada superficialment

1 132.47 €

(MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

ER3P2154P-18 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

114.59 €

(CIENTO CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

F2270110P-19 m2 Perfilat i allissat de talussos amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament
acabat.

0.85 €

(CERO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

FBA10020P-20 m Pintat sobre paviment de línia contínua de 15 cm amb pintura reflectant acrílica blanca i
microesferes de vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot
inclòs.

0.58 €

(CERO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

FBA10120P-21 m Pintat sobre paviment de línia discontínua de 15 cm amb pintura reflectant acrílica blanca i
microesferes de vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot
inclòs.

0.57 €

(CERO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

FBA30010P-22 m2 Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura reflectant acrílica blanca i
microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

10.50 €

(DIEZ EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

FD5J0020P-23 u Embornal senzill prefabricat, segons plànols, inclou subministrament, col·locació i marc
massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm H=100 mm classe C-250.
Tot inclòs completament acabat.

118.96 €

(CIENTO DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

FDK20020P-24 u Arqueta tipus II, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou,
l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completamet
acabat.

218.48 €

(DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

FDK20120P-25 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs, segons plànols. 151.22 €

(CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

FG140050P-26 u Quadre de baixa tensió 4 lineas partides en paral·lel, fusibles, interruptor de 1600 A col·locat
dintre de la ET. Tot inclòs completament acabat.

2 564.53 €

(DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS)
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FHGAU010P-27 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble
nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou
base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge

2 768.13 €

(DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)

FHM10005P-28 u Columna troncocònica de 4 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior i
fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

246.16 €

(DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)

FHM10040P-29 u Columna troncocònica de10 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior i
fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

522.03 €

(QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

FHM10110P-30 u Columna Nikolson o equivalent, de 3,6 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior
i fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

474.01 €

(CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON UN CÉNTIMOS)

FHN20050P-31 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 400 W de VMCC. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs segons plànols.

468.40 €

(CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

FHN80010P-32 u Globus esfèric de polietilè o policarbonat prismàtic, inclòs làmpada de 100 W de VSAP.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

290.32 €

(DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

FHN80160P-33 u Globus esfèric de vidre refractor prismàtic, inclòs làmpada de 250 W de VSAP i equip de
doble nivell. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

535.90 €

(QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

FHNAG4A3HKTHP-34 u Balisa lluminosa ref. 555 de la serie Balisa Rama de SANTA&COLE d'alumini extruït amb
difusor pla de plàstic, amb 1 làmpada fluorescent de 36 W, de preu superior, de forma
prismàtica i amb equip elèctric incorporat, fixada mecànicament

748.40 €

(SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

FHNFU020P-35 u Llum antivandàlic amb difusor de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 80 W,
simètric, amb suport d'alumini, equip incorporat i acoblat al suport lateral a columna

151.58 €

(CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

FJS1U065P-36 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i racor de connexió tipus
Barcelona de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt
EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la
canonada, instal·lada

243.78 €

(DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

FM210010P-37 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

733.95 €

(SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

FQ110120P-38 u Banc tipus ''Romàntic doble'' o equivalent, de 2 m de longitud, format per estructura de ferro
colat pintada amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura
tipus ''oxiron'' o equivalent de color gris forja, i llistons de fusta envernissada, inclou
subministrament, col·locació, excavació, col·locació i ancoratge amb daus de formigó. Tot
inclòs completament acabat.

530.67 €

(QUINIENTOS TREINTA EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
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FQ210010P-39 u Paperera tipus 'Barcelona' o equivalent, de 40 cm de diàmetre i 1m d'alçada, formada per
planxa metàl·lica perforada, amb dos peus, abatible, galvanitzada i pintada amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura tipus 'oxiron' o equivalent, inclou
subministrament, col·locació, excavació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs
completament acabat.

124.84 €

(CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

FR3P91A2P-40 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

42.04 €

(CUARENTA Y DOS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS)

FR48463AP-41 u Subministrament de Chamaerops humilis d'alçària de 100 a 125 cm, en contenidor amb un
diàmetre 50 cm superior al del tronc

82.50 €

(OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

FR49C231P-42 u Subministrament d'Ammophila arenaria en contenidor de 3 l 1.80 €

(UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)

FR4CS611P-43 u Subministrament d'Elymus farctus en contenidor d'1,3 l 1.90 €

(UN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

FR710003P-44 m2 Sembra manual, amb una dosi de 35 g/m2 de la barreja de llavors amb les varietats
millorades més adients del tipus: x% gènere espècie, y% gènere espècie, z% gènere
espècie, inclou cobriment de llavor i passada de corró.

1.27 €

(UN EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)

G214P001P-45 m3 Derribo de obra sumergida en dique de abrigo incluso el transporte al lugar de acopio para su
uso como material de aportación reciclado

71.45 €

(SETENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

G222P005P-46 m3 Excavación, carga y transporte de tierra en zanjas hasta 4 metros de profundidad y 2 m de
anchura

12.53 €

(DOCE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS)

G226P005P-47 t Todo uno de cantera para núcleo de diques y muelles, totalmente colocado en obra, incluso
reperfilado de taludes según planos

15.03 €

(QUINCE EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

G226P020P-48 m3 Pedraplén de cantera para trasdós de muelles, totalmente colocado en obra, incluso
reperfilado de taludes según planos

27.57 €

(VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

G228P015P-49 m3 Zahorra de cantera en rellenos de muelle 15.25 €

(QUINCE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

G228P101P-50 m3 Relleno y compactado de zanjas o pozos con material adecuado de aportación según PG-3
hasta una densidad igual o superior al 95% del PM medido sobre perfil.

16.46 €

(DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

G22DP001P-51 m2 Despeje y desbroce del terreno 1.01 €

(UN EUROS CON UN CÉNTIMOS)

G2H2P010P-52 m3 Dragado general de fondo con profundidad <=5m para asegurar el calado necesario en las
diferentes zonas

4.92 €

(CUATRO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)
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G2H3P001P-53 m3 Dragado para banqueta de asiento 5.32 €

(CINCO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

G2H61621P-54 t Formació de llit d'escullera al fons del mar amb pedra calcària de 100 a 400 kg de pes a una
distància de la línia de la platja fins a 200 m i col·locació amb gànguil autopropulsat

17.24 €

(DIECISIETE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

G305P025P-55 m3 Hormigón en muelles, HM-20/B/20/I+Qa incluyendo la parte proporcional de encofrado,
suministro y puesta en obra con bomba de hormigonado

117.55 €

(CIENTO DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

G305P040P-56 m3 Hormigón en espaldón de dique, HM-20 incluyendo el encofrado deslizante, suministro,
armado del talón, puesta en obra y las labores de curado

107.63 €

(CIENTO SIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)

G305P041P-57 m3 Hormigón en espaldón de dique, HM-30/B/20/I+Qb+E, vertido con bomba. Para bloque final
de dique.

113.89 €

(CIENTO TRECE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

G3J42920P-58 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 1200 a 4000 kg de pes, col·locats amb
grua per a secció morrot

28.73 €

(VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS)

G3J4P005P-59 m2 Enrase de escollera en cimiento de muelles 37.34 €

(TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

G3J4P060P-60 t Escollera 3,00 - 5,00 t, colocada en manto 18.47 €

(DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

G3J4P065P-61 t Escollera 4,00 - 6,00 t, colocada en manto 19.00 €

(DIECINUEVE EUROS)

G3J4P085P-62 t Escollera de 0,4 t de piedra natural, de densidad igual o superior a 2,65t/m3 y cantos de peso
entre 0,3 y 0,5 t, incluido transporte y colocación en obra y perfilado de taludes según planos,
a disponer como filtro en el dique

17.93 €

(DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

G3J4P510P-63 t Escollera de 0,15 a 0,4 t de peso, suministrada y colocada por vía terrestre. 14.88 €

(CATORCE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

G3Z112T1P-64 m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HL-150/B/20 de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión

10.79 €

(DIEZ EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

G450P086P-65 m3 Hormigón para armar en viga cantil, HA-30/B/20/IIIb, vertido con bomba 99.93 €

(NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

G86970P-66 m2 Placa alveolada prefabricada de formigó de 30 cm d'alçada i 3m d'amplada, amb formigó per
a ambient IIIc+Qb, recobriment de 5cm mínim i una sobrecàrrega d'ús de 10 kN/m2, inclou la
col·locació amb medis terrestres

75.14 €

(SETENTA Y CINCO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS)

G931P005P-67 m3 Base de zahorra artificial colocada con motoniveladora y compactado del material al 98 % del
PM

31.01 €

(TREINTA Y UN EUROS CON UN CÉNTIMOS)
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G9GAP025P-68 m3 Pavimento de hormigón vibrado HA-30/b/40/IIIa , con árido granítico e inhibidor de fraguado,
esparcido desde camión, extendido y vibrado con extendedora con estriado longitudinal y
juntas cortadas en fresco

98.16 €

(NOVENTA Y OCHO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)

G9H1P015P-69 t Mezcla bituminosa en caliente de composición semidensa S-20 con árido calizo y betún
asfáltico de penetración, extendida y compactada al 98% del ensayo Marshall

53.99 €

(CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

G9Z31F20P-70 m2 Pintat de paviment de formigó amb 2 capes de pintura acrílica en fase aquosa 9.08 €

(NUEVE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)

GAMB001P-71 u Barrera flotante de hidrocarburos retráctil, según el Pla d'Emergències per Contaminació
Ambiental d'Aigües marines en Catalunya

18 000.00 €

(DIECIOCHO MIL EUROS)

GAMB002P-72 u Analítica múltiple para el seguimiento de la calidad de las aguas del medio marino, antes y
durante la ejecución de las obras

180.00 €

(CIENTO OCHENTA EUROS)

GAMB003P-73 mes Técnico titulado superior cualificado para las actuaciones relacionadas con la vigilancia y el
seguimiento ambiental durante el proces constructivo

2 000.00 €

(DOS MIL EUROS)

GBD32211P-74 m Defensa de pantalà de fusta de pi roig tractada en autoclau d'escairada 7x23 cm amb arestes
bisellades col·locada amb fixacions mecàniques

21.39 €

(VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

GBD32311P-75 m Defensa de pantalà de fusta de pi roig tractada en autoclau d'escairada 12x25 cm amb
arestes bisellades col·locada amb fixacions mecàniques

33.82 €

(TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)

GD7F6375P-76 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

10.87 €

(DIEZ EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

GD7FP065P-77 m Tubería de canalización de PVC para saneamiento de 300 mm de diámetro nominal, con
solera de 10 cm de grueso y recubrimiento de 10 cm en todo el perímetro, de hormigón HM-20

24.48 €

(VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

GDD2P015P-78 u Pozo de registro con sumidero de 0,60x0,60x1,50 de ladrillo macizo, incluso excavación,
rellenos y tapa metálica de fundición para tráfico pesado

271.25 €

(DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

GESTDEPP-79 u Estació depuradora d'aigües residuals prefabricada, totalment instal·lada 6 000.00 €

(SEIS MIL EUROS)

GFB19425P-80 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

10.28 €

(DIEZ EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

GG151A22P-81 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 130x130 mm, amb grau de protecció IP-54,
muntada superficialment

14.44 €

(CATORCE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
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GG21XX1P-82 u Torreta marca equiport model T-4 amb dues sortides d'aigua i
electricitat, amb lluminària i interruptor de seguretat, inclosa
instal·lació, transport a ubicació i torreta

636.12 €

(SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)

GG42419DP-83 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,01 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

172.96 €

(CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

GG45P035P-84 u Cortacircuito con fusible cilíndrico de 40 A, unipolar, con portafusible articulado de tamaño
22x58 mm y montado superficialmente

10.99 €

(DIEZ EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

GG51P050P-85 u Contador trifásico de tres hilos de energía reactiva, para 220/380 V, de 30 A y montado
superficialmente

220.37 €

(DOSCIENTOS VEINTE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

GJS1P050P-86 u Toma de agua de diámetro 45 mm, tipo Puerto de Barcelona, incluso arqueta, trampillón y
accesorios

136.39 €

(CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

GLPEOOOP-87 u Pórtico elevador 50 t, tipo travel lift, totalmente instalado 250 000.00 €

(DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS)

GNX121C5P-88 u Subministrament i col.locació de torreta de serveis de
tipus TALLY en polyester, IK10, amb llum de balisament
de 11 W, 2 preses de corrent a 16 A, IP67 amb protecció
magnetotèrmica i diferencial de 30 MA, 4 preses d'aigua
de 1/2'', totalment muntada

767.81 €

(SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS)

GQQ11102P-89 u Norai de fosa de 10 a 20 kg de pes roscat a perns d'ancoratge 67.75 €

(SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

GQQ11302P-90 u Norai de fosa de 30 a 50 kg de pes roscat a perns d'ancoratge 154.22 €

(CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

GR481839P-91 u Subministrament de Beaucarnea recurvata (Nolina recurvata) d'alçària d'estípit de 90 a 100
cm, en contenidor amb un diàmetre 50 cm superior al del tronc

175.00 €

(CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS)

PAMB4002P-92 pa Partida alzada a justificar para el seguimiento de la fauna presente en el ecosistema afectado 10 000.00 €

(DIEZ MIL EUROS)

PAMB4003P-93 pa Partida alzada a justificar para la caracterización del material de dragado 1 500.00 €

(MIL QUINIENTOS EUROS)

PAMB5001P-94 pa Partida alzada a justificar para paneles informativos, según indicaciones de la dirección de
obra

1 000.00 €

(MIL EUROS)

PPA00007P-95 pa Partida alada a justificar la construcción de la rampa de acceso a la playa del Arquitecte 6 000.00 €

(SEIS MIL EUROS)
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PPA000SSP-96 pa Partida alzada de cobramiento íntegro para la Seguridad y Salud en la obra 196 834.67 €

(CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

PPA90001P-97 pa Partida alzada a justificar para la conexión a la red de abastecimiento existente, totalmente
acabada

3 000.00 €

(TRES MIL EUROS)

PPA90002P-98 pa Partida alzada a justificar para la conexión a la red de alcantarillado existente, totalmente
acabada

3 000.00 €

(TRES MIL EUROS)

PVIALACCP-99 pa Partida alzada a justificar las mejoras de acceso a la nueva zona del puerto 20 000.00 €

(VEINTE  MIL EUROS)

Barcelona, Junio 2013

Carlos Martín Alcalde
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P-1 B4671110 m3 Bloc pref. molls, form. arm., 2x1x1 m, 5t (MA) 71.78 €

Sin descomposición 71.78000 €

P-2 B4Q1BA00 m2 Pantalà flot.form.+poliesti.exp.3mx10m 659.67 €

Sin descomposición 659.67000 €

P-3 EBB11241 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament

37.09 €

BBM12502 u Placa circular, de diàmetre 50 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 23.90000 €

Otros conceptos 13.19000 €

P-4 EDE41C73 u Separador de greixos de polièster reforçat amb fibra de vidre segons UNE-EN 1825-1, de

forma rectangular, per a un cabal de 4 l/s i 1000 l de capacitat, amb canonades d'entrada i

sortida de 110 mm de diàmetre, col·locat

630.28 €

BDE41C73 u Separador de greixos de polièster reforçat amb fibra de vidre segons UNE-EN 1825-1, de

forma rectangular, per a un cabal de 4 l/s i 1000 l de capacitat, amb canonades d'entrada i

sortida de 110 mm de diàmetre

553.00000 €

Otros conceptos 77.28000 €

P-5 EED1BZ06 m2 Edificació desinada a magatzems, inclosa cimentació, estructura de planta baixa, tancaments

i instal·lacions, totalment acabada

300.00 €

Sin descomposición 300.00000 €

P-6 EEDIBZ04 m2 Edificació destinada a tallers i reparacions, inclosa cimentació, estructura de planta baixa,

tancaments i instal·lacions, totalment acabada.

325.00 €

Sin descomposición 325.00000 €

P-7 EEDIBZ05 m2 Edificació destinada a Capitania marítima, inclosa cimentació, estructura de planta baixa més

una planta pis, tancaments i instal·lacions, totalment acabada

700.00 €

Sin descomposición 700.00000 €

P-8 EEDIBZ06 m2 Edificació destinada a usos esportius i de lleure, inclosa cimentació, estructura de planta

baixa més una planta pis, tancaments i instal·lacions, totalment acabada

700.00 €

Sin descomposición 700.00000 €

P-9 EFB18655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,

utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

11.93 €

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm

de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0.05000 €

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de

plàstic, per a connectar a pressió

2.50800 €

BFB18600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1.64220 €

Otros conceptos 7.72980 €

P-10 EFB1J622 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant

accessoris de plàstic i col·locat superficialment

58.64 €

BFYB1J62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm

de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat

1.87000 €

BFWB1J62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de

plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

25.32600 €

BFB1J600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

15.79980 €
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B0A72R00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 160 mm de diàmetre interior 2.12400 €

Otros conceptos 13.52020 €

P-11 EG312194 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió

fums, col·locat en tub

7.72 €

BG312190 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

5.21220 €

Otros conceptos 2.50780 €

P-12 EG3174A4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K

(AS+), tetrapolar, de secció 3 x 50/ 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa

emissió fums, col·locat en tub

12.32 €

BG3174A0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K

(AS+), tetrapolar, de secció 3 x 50/ 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa

emissió fums

9.81240 €

Otros conceptos 2.50760 €

P-13 EG4X4DCB u Interruptor amb funcions de telecomandament a distància i per ordres permanents amb

protecció magnetotèrmica, de 16 A d'intensitat nominal, tripolar (3P), tipus PIA corba B, de

4,5 kA de poder de curt circuit segons UNE 60-898 i de 6 kA (400 V) ó 16 kA (230 V) segons

UNE_EN 60-947-2, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

170.49 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0.36000 €

BG4X4DCB u Interruptor amb funcions de telecomandament a distància i per ordres permanents amb

protecció magnetotèrmica, de 16 A d'intensitat nominal, tripolar (3P), tipus PIA corba B, de

4,5 kA de poder de curt circuit segons UNE 60-898 i de 6 kA (400 V) ó 16 kA (230 V) segons

UNE_EN 60-947-2, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

160.96000 €

Otros conceptos 9.17000 €

P-14 EN1294F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió

nominal, de fosa

151.32 €

BN1294F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió

nominal, de fosa

137.41000 €

Otros conceptos 13.91000 €

P-15 EN12F4F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 150 mm, de 16 bar de pressió

nominal, de fosa

459.80 €

BN12F4F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 150 mm, de 16 bar de pressió

nominal, de fosa

397.59000 €

Otros conceptos 62.21000 €

P-16 EN4294J7 u Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 50 mm de diàmetre

nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa i papallona d'acer inoxidable AISI

316, preu superior i muntada superficialment

85.45 €

BN4294J0 u Vàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de

16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa i papallona d'acer inoxidable AISI 316, preu

superior

80.62000 €

Otros conceptos 4.83000 €

P-17 ENN26227 u Bomba fecal submergible de 3 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 1 bar, de

preu alt, amb un pas útil de sòlids de 45 mm, com a màxim i muntada superficialment

1 132.47 €

BNN26220 u Bomba fecal submergible de 3 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 1 bar, de

preu alt, amb un pas útil de sólids de 45 mm, com a màxim

977.91000 €

Otros conceptos 154.56000 €

P-18 ER3P2154 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8

dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

114.59 €
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BR3P2150 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8

dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

72.82605 €

Otros conceptos 41.76395 €

P-19 F2270110 m2 Perfilat i allissat de talussos amb mitjans mecànics o manuals. Tot inclòs completament

acabat.

0.85 €

Otros conceptos 0.85000 €

P-20 FBA10020 m Pintat sobre paviment de línia contínua de 15 cm amb pintura reflectant acrílica blanca i

microesferes de vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot

inclòs.

0.58 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0.19548 €

Otros conceptos 0.38452 €

P-21 FBA10120 m Pintat sobre paviment de línia discontínua de 15 cm amb pintura reflectant acrílica blanca i

microesferes de vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot

inclòs.

0.57 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0.09774 €

Otros conceptos 0.47226 €

P-22 FBA30010 m2 Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura reflectant acrílica blanca i

microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

10.50 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 1.30320 €

Otros conceptos 9.19680 €

P-23 FD5J0020 u Embornal senzill prefabricat, segons plànols, inclou subministrament, col·locació i marc

massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm H=100 mm classe C-250.

Tot inclòs completament acabat.

118.96 €

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

9.28580 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 1.10220 €

BD5J0020 u Embornal de 55x30x60 cm de mides interiors, format amb peça prefabricada de formigó i

reixa de fundició dúctil de 750x300 mm H=100 mm classe C-250 amb marc abatible

74.42000 €

Otros conceptos 34.15200 €

P-24 FDK20020 u Arqueta tipus II, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou,

l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa, segons plànols de detall. Tot inclòs completamet

acabat.

218.48 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 2.27810 €

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure

de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

25.59000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN

771-1

41.25000 €

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

16.01000 €

Otros conceptos 133.35190 €

P-25 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs, segons plànols. 151.22 €

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

6.40400 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN

771-1

22.75000 €
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BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure

de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

25.59000 €

Otros conceptos 96.47600 €

P-26 FG140050 u Quadre de baixa tensió 4 lineas partides en paral·lel, fusibles, interruptor de 1600 A col·locat

dintre de la ET. Tot inclòs completament acabat.

2 564.53 €

BG140050 u Quadre de baixa tensió 4 lineas partides en paral·lel, fusibles, interruptor de 1600 A 2 257.17000 €

Otros conceptos 307.36000 €

P-27 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble

nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou

base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge

2 768.13 €

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat

públic

94.16000 €

BHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 6 sortides, doble nivell i programació

per rellotge astronòmic

2 484.27000 €

Otros conceptos 189.70000 €

P-28 FHM10005 u Columna troncocònica de 4 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior i

fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

246.16 €

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

15.49768 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 38.78000 €

BHM10005 u Columna troncocònica de 4 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió 121.82000 €

Otros conceptos 70.06232 €

P-29 FHM10040 u Columna troncocònica de10 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior i

fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

522.03 €

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

40.85752 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 38.78000 €

BHM10040 u Columna troncocònica de10 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió 338.88000 €

Otros conceptos 103.51248 €

P-30 FHM10110 u Columna Nikolson o equivalent, de 3,6 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior

i fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

474.01 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 38.78000 €

BHM10110 u Columna Nikolson o equivalent de 3,6 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió 349.67000 €

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

15.49768 €

Otros conceptos 70.06232 €

P-31 FHN20050 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 400 W de VMCC. Inclou subministrament i

col·locació. Tot inclòs segons plànols.

468.40 €

BHN20050 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 400 W de VMCC 454.95000 €

Otros conceptos 13.45000 €

P-32 FHN80010 u Globus esfèric de polietilè o policarbonat prismàtic, inclòs làmpada de 100 W de VSAP.

Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

290.32 €

BHN80010 u Globus esfèric de polietilè o policarbonat prismàtic, inclòs làmpada de 100 W de VSAP 276.87000 €

Otros conceptos 13.45000 €
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P-33 FHN80160 u Globus esfèric de vidre refractor prismàtic, inclòs làmpada de 250 W de VSAP i equip de

doble nivell. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.

535.90 €

BHN80160 u Globus esfèric de vidre refractor prismàtic, inclòs làmpada de 250 W de VSAP i equip de

doble nivell

522.45000 €

Otros conceptos 13.45000 €

P-34 FHNAG4A3 u Balisa lluminosa ref. 555 de la serie Balisa Rama de SANTA&COLE d'alumini extruït amb

difusor pla de plàstic, amb 1 làmpada fluorescent de 36 W, de preu superior, de forma

prismàtica i amb equip elèctric incorporat, fixada mecànicament

748.40 €

BHNAG4A0H u Balisa model RAMA de SANTA & COLE de 0,90 m d'alçària. Formada per base de fosa

d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i una llumenera de 740x190x65 mm

d'alumini extruït acabat anoditzat, reflector del mateix material i difusor de policarbonat

translúcid. Incorpora equip electrònic per a làmpada de fluorescència compacta llarga de 36

W. Les balises s'entreguen desmuntades en dues parts: la base i la llumenera. Amb la balisa

s'adjunten les instruccions de muntatge i instal·lació. Amb la balisa s'entreguen els cargols de

fixació d'acer inoxidable. Reposicions i manteniments habituals per als equips. Pes: 12 kg. 36

W TC-LEL. Classe I. IP-55. Làmpada, transport i instal·lació no inclosos., ref. 555 de la serie

Balisa  Rama de SANTA&COLE

730.00000 €

BHU8C4D0 u Làmpada fluorescent compacta no integrada del tipus TC-L/2G11 de 36 W, llum de color

estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85

4.89000 €

Otros conceptos 13.51000 €

P-35 FHNFU020 u Llum antivandàlic amb difusor de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 80 W,

simètric, amb suport d'alumini, equip incorporat i acoblat al suport lateral a columna

151.58 €

BHNFU020 u Llum antivandàlic amb difusor de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 80 W,

simètric, amb suport d'alumini, equip incorporat i acoblat al suport lateral a columna

138.07000 €

Otros conceptos 13.51000 €

P-36 FJS1U065 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i racor de connexió tipus

Barcelona de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt

EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la

canonada, instal·lada

243.78 €

BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 30.00000 €

BJS1U065 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i racor de connexió tipus

Barcelona de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt

EPDM, revestida amb pintura epoxi

184.10000 €

Otros conceptos 29.68000 €

P-37 FM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. Inclou

subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

733.95 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 0.02655 €

BM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical 593.59000 €

Otros conceptos 140.33345 €

P-38 FQ110120 u Banc tipus ''Romàntic doble'' o equivalent, de 2 m de longitud, format per estructura de ferro

colat pintada amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura

tipus ''oxiron'' o equivalent de color gris forja, i llistons de fusta envernissada, inclou

subministrament, col·locació, excavació, col·locació i ancoratge amb daus de formigó. Tot

inclòs completament acabat.

530.67 €

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

7.68480 €

BQ110120 u Banc tipus ''Romàntic doble'' o equivalent, de 2 m de longitud, format per estructura de ferro

colat pintada amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura

tipus ''oxiron'' o equivalent de color gris forja, i llistons de fusta envernissada

443.43000 €

Otros conceptos 79.55520 €
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P-39 FQ210010 u Paperera tipus 'Barcelona' o equivalent, de 40 cm de diàmetre i 1m d'alçada, formada per

planxa metàl·lica perforada, amb dos peus, abatible, galvanitzada i pintada amb dues capes

d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura tipus 'oxiron' o equivalent, inclou

subministrament, col·locació, excavació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs

completament acabat.

124.84 €

BQ210010 u Paperera tipus Barcelona o equivalent, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de planxa

d'acer perforada, estructura de suport tub diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i

tacs spit de fixació a paviment, color a escollir

100.16000 €

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

3.77836 €

Otros conceptos 20.90164 €

P-40 FR3P91A2 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb

retroexcavadora petita i mitjans manuals

42.04 €

B0331A00 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm 33.45300 €

Otros conceptos 8.58700 €

P-41 FR48463A u Subministrament de Chamaerops humilis d'alçària de 100 a 125 cm, en contenidor amb un

diàmetre 50 cm superior al del tronc

82.50 €

BR48463A u Chamaerops humilis de 100 a 125 cm d'alçària, en contenidor amb un diàmetre 50 cm

superior al del tronc

82.50000 €

Otros conceptos 0.00000 €

P-42 FR49C231 u Subministrament d'Ammophila arenaria en contenidor de 3 l 1.80 €

BR49C231 u Ammophila arenaria en contenidor de 3 l 1.80000 €

Otros conceptos 0.00000 €

P-43 FR4CS611 u Subministrament d'Elymus farctus en contenidor d'1,3 l 1.90 €

BR4CS611 u Elymus farctus en contenidor d'1,3 l 1.90000 €

Otros conceptos 0.00000 €

P-44 FR710003 m2 Sembra manual, amb una dosi de 35 g/m2 de la barreja de llavors amb les varietats

millorades més adients del tipus: x% gènere espècie, y% gènere espècie, z% gènere

espècie, inclou cobriment de llavor i passada de corró.

1.27 €

BR710003 kg Llavors amb les varietats millorades més adients del tipus: x% gènere espècie, y% gènere

espècie, z% gènere espècie

0.13335 €

Otros conceptos 1.13665 €

P-45 G214P001 m3 Derribo de obra sumergida en dique de abrigo incluso el transporte al lugar de acopio para su

uso como material de aportación reciclado

71.45 €

Otros conceptos 71.45000 €

P-46 G222P005 m3 Excavación, carga y transporte de tierra en zanjas hasta 4 metros de profundidad y 2 m de

anchura

12.53 €

Otros conceptos 12.53000 €

P-47 G226P005 t Todo uno de cantera para núcleo de diques y muelles, totalmente colocado en obra, incluso

reperfilado de taludes según planos

15.03 €

B044U110 t Escollera sin clasificar 13.69000 €

Otros conceptos 1.34000 €

P-48 G226P020 m3 Pedraplén de cantera para trasdós de muelles, totalmente colocado en obra, incluso

reperfilado de taludes según planos

27.57 €

B044U100 t Escollera de piedra natural para pedraplén 23.85100 €

Otros conceptos 3.71900 €
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P-49 G228P015 m3 Zahorra de cantera en rellenos de muelle 15.25 €

B044U110 t Escollera sin clasificar 14.37450 €

Otros conceptos 0.87550 €

P-50 G228P101 m3 Relleno y compactado de zanjas o pozos con material adecuado de aportación según PG-3

hasta una densidad igual o superior al 95% del PM medido sobre perfil.

16.46 €

B03D5000 m3 Tierra adecuada 7.10400 €

B0111000 m3 Aigua 0.02100 €

Otros conceptos 9.33500 €

P-51 G22DP001 m2 Despeje y desbroce del terreno 1.01 €

Otros conceptos 1.01000 €

P-52 G2H2P010 m3 Dragado general de fondo con profundidad <=5m para asegurar el calado necesario en las

diferentes zonas

4.92 €

Otros conceptos 4.92000 €

P-53 G2H3P001 m3 Dragado para banqueta de asiento 5.32 €

Otros conceptos 5.32000 €

P-54 G2H61621 t Formació de llit d'escullera al fons del mar amb pedra calcària de 100 a 400 kg de pes a una

distància de la línia de la platja fins a 200 m i col·locació amb gànguil autopropulsat

17.24 €

B0442600 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes 12.60000 €

Otros conceptos 4.64000 €

P-55 G305P025 m3 Hormigón en muelles, HM-20/B/20/I+Qa incluyendo la parte proporcional de encofrado,

suministro y puesta en obra con bomba de hormigonado

117.55 €

B0640150 m3 Hormigón HM-20/B/20/I+Qa de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=

300 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+Qa

87.75060 €

B0DFU250 m2 Parte proporcional de uso de encofrado metálico para remate de muelles 0.80000 €

B0DFU240 m2 Parte proporcional de uso de encofrado metálico para estructura de muelles 5.37000 €

Otros conceptos 23.62940 €

P-56 G305P040 m3 Hormigón en espaldón de dique, HM-20 incluyendo el encofrado deslizante, suministro,

armado del talón, puesta en obra y las labores de curado

107.63 €

B0DZA000 l Desencofrante 0.50200 €

B0DFU290 m2 Parte proporcional de uso de encofrado metálico para espaldón 3.50400 €

B0640150 m3 Hormigón HM-20/B/20/I+Qa de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=

300 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+Qa

87.75060 €

Otros conceptos 15.87340 €

P-57 G305P041 m3 Hormigón en espaldón de dique, HM-30/B/20/I+Qb+E, vertido con bomba. Para bloque final

de dique.

113.89 €

B064U600 m3 Hormigón HM-30/B/20/Ic+Qb+E de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm,

con >= 300 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+Qb+E.

97.88940 €

B0DZA000 l Desencofrante 0.50200 €

B0DFU290 m2 Parte proporcional de uso de encofrado metálico para espaldón 3.50400 €

Otros conceptos 11.99460 €

P-58 G3J42920 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 1200 a 4000 kg de pes, col·locats amb

grua per a secció morrot

28.73 €
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B0442900 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 1200 a 4000 kg de pes 14.07000 €

Otros conceptos 14.66000 €

P-59 G3J4P005 m2 Enrase de escollera en cimiento de muelles 37.34 €

B033U110 t Grava de piedra natural 13.06000 €

Otros conceptos 24.28000 €

P-60 G3J4P060 t Escollera 3,00 - 5,00 t, colocada en manto 18.47 €

B044U190 t Escollera de 3,00 t a 5,00 t 15.18000 €

Otros conceptos 3.29000 €

P-61 G3J4P065 t Escollera 4,00 - 6,00 t, colocada en manto 19.00 €

B044U200 t Escollera de 4,00 t a 6,00 t 15.50000 €

Otros conceptos 3.50000 €

P-62 G3J4P085 t Escollera de 0,4 t de piedra natural, de densidad igual o superior a 2,65t/m3 y cantos de peso

entre 0,3 y 0,5 t, incluido transporte y colocación en obra y perfilado de taludes según planos,

a disponer como filtro en el dique

17.93 €

B044U140 t Escollera de piedra natural 0,30 t a 0,50 t 15.14000 €

Otros conceptos 2.79000 €

P-63 G3J4P510 t Escollera de 0,15 a 0,4 t de peso, suministrada y colocada por vía terrestre. 14.88 €

B044U143 t Escollera de 0,15 t a 0,40 t 9.14000 €

Otros conceptos 5.74000 €

P-64 G3Z112T1 m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HL-150/B/20 de

consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión

10.79 €

B06NLA2B m3 Hormigón de limpieza, con una dosificación de 150 kg/m3 de cemento, consistencia blanda y

tamaño máximo del árido 20 mm, HL-150/B/20

6.17715 €

Otros conceptos 4.61285 €

P-65 G450P086 m3 Hormigón para armar en viga cantil, HA-30/B/20/IIIb, vertido con bomba 99.93 €

B065EH0A m3 Hormigón HA-30/F/20/IIIa de consistencia fluida, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=

300 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición IIIa

82.00500 €

Otros conceptos 17.92500 €

P-66 G86970 m2 Placa alveolada prefabricada de formigó de 30 cm d'alçada i 3m d'amplada, amb formigó per

a ambient IIIc+Qb, recobriment de 5cm mínim i una sobrecàrrega d'ús de 10 kN/m2, inclou la

col·locació amb medis terrestres

75.14 €

Sin descomposición 75.14000 €

P-67 G931P005 m3 Base de zahorra artificial colocada con motoniveladora y compactado del material al 98 % del

PM

31.01 €

B0372000 m3 Zahorras artificial 24.57600 €

B0111000 m3 Aigua 0.05250 €

Otros conceptos 6.38150 €

P-68 G9GAP025 m3 Pavimento de hormigón vibrado HA-30/b/40/IIIa , con árido granítico e inhibidor de fraguado,

esparcido desde camión, extendido y vibrado con extendedora con estriado longitudinal y

juntas cortadas en fresco

98.16 €

BOB2A000 kg Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >=500N/mm2 7.93000 €

BO815020 kg Aditivo inhibidor de fraguado para hormigón, según la normativa UNE-EN 934-2 4.99800 €
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B065GH0B m3 Hormigón HA-30/B/40/IIIa de consistencia blanda, con tamaño de árido 40mm, con >=

300kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición IIIa

75.05400 €

Otros conceptos 10.17800 €

P-69 G9H1P015 t Mezcla bituminosa en caliente de composición semidensa S-20 con árido calizo y betún

asfáltico de penetración, extendida y compactada al 98% del ensayo Marshall

53.99 €

B9H18210 t Mezcla bituminosa continua en caliente de composición semidensa S-20 con árido calcáreo y

betún asfáltico de penetración

49.86000 €

Otros conceptos 4.13000 €

P-70 G9Z31F20 m2 Pintat de paviment de formigó amb 2 capes de pintura acrílica en fase aquosa 9.08 €

B89ZRJ20 kg Pintura acrílica per a paviments de formigó, en fase aquosa 2.25000 €

Otros conceptos 6.83000 €

P-71 GAMB001 u Barrera flotante de hidrocarburos retráctil, según el Pla d'Emergències per Contaminació

Ambiental d'Aigües marines en Catalunya

18 000.00 €

Sin descomposición 18 000.00000 €

P-72 GAMB002 u Analítica múltiple para el seguimiento de la calidad de las aguas del medio marino, antes y

durante la ejecución de las obras

180.00 €

Sin descomposición 180.00000 €

P-73 GAMB003 mes Técnico titulado superior cualificado para las actuaciones relacionadas con la vigilancia y el

seguimiento ambiental durante el proces constructivo

2 000.00 €

Sin descomposición 2 000.00000 €

P-74 GBD32211 m Defensa de pantalà de fusta de pi roig tractada en autoclau d'escairada 7x23 cm amb arestes

bisellades col·locada amb fixacions mecàniques

21.39 €

BBD32210 m Defensa de pantalà de fusta de pi roig tractada en autoclau d'escairada 7x23 cm amb arestes

bisellades

11.91000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0.90000 €

Otros conceptos 8.58000 €

P-75 GBD32311 m Defensa de pantalà de fusta de pi roig tractada en autoclau d'escairada 12x25 cm amb

arestes bisellades col·locada amb fixacions mecàniques

33.82 €

BBD32310 m Defensa de pantalà de fusta de pi roig tractada en autoclau d'escairada 12x25 cm amb

arestes bisellades

22.19000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0.90000 €

Otros conceptos 10.73000 €

P-76 GD7F6375 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat

exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons

de la rasa

10.87 €

BD7F6370 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat

exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

10.27000 €

Otros conceptos 0.60000 €

P-77 GD7FP065 m Tubería de canalización de PVC para saneamiento de 300 mm de diámetro nominal, con

solera de 10 cm de grueso y recubrimiento de 10 cm en todo el perímetro, de hormigón HM-20

24.48 €

BD7F737U m Tubo de PVC para saneamiento DN 300mm. 0.00000 €

B0640150 m3 Hormigón HM-20/B/20/I+Qa de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=

300 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+Qa

15.39937 €

Otros conceptos 9.08063 €

P-78 GDD2P015 u Pozo de registro con sumidero de 0,60x0,60x1,50 de ladrillo macizo, incluso excavación,

rellenos y tapa metálica de fundición para tráfico pesado

271.25 €
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BDDZU020 u Marco y tapa de fundición dúctil de 600x600 mm, tipo D-400 según norma europea EN-124 83.26000 €

B0F15251 u Ladrillo macizo de elaboración mecánica, de 290x140x50 mm, para revestir, categoría I, HD,

según la norma UNE-EN 771-1

75.40000 €

B070U120 m3 Mortero de cemento pórtland y arena con 380 Kg/m3 de cemento, con una proporción en

volumen 1:4

22.61600 €

Otros conceptos 89.97400 €

P-79 GESTDEP u Estació depuradora d'aigües residuals prefabricada, totalment instal·lada 6 000.00 €

Sin descomposición 6 000.00000 €

P-80 GFB19425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

10.28 €

BFB19420 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

1.77480 €

Otros conceptos 8.50520 €

P-81 GG151A22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 130x130 mm, amb grau de protecció IP-54,

muntada superficialment

14.44 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0.29000 €

BG151A22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 130x130 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a

muntar superficialment

5.25000 €

Otros conceptos 8.90000 €

P-82 GG21XX1 u Torreta marca equiport model T-4 amb dues sortides d'aigua i

electricitat, amb lluminària i interruptor de seguretat, inclosa

instal·lació, transport a ubicació i torreta

636.12 €

Sin descomposición 636.12000 €

P-83 GG42419D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar

(2P), de sensibilitat 0,01 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i

indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN

61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

172.96 €

BG42419D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar

(2P), de 0.01 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i

indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN

61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

161.80000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0.33000 €

Otros conceptos 10.83000 €

P-84 GG45P035 u Cortacircuito con fusible cilíndrico de 40 A, unipolar, con portafusible articulado de tamaño

22x58 mm y montado superficialmente

10.99 €

BG459190 u Cortacircuito con fusible cilíndrico de 40 A, unipolar, con portafusible articulado de

dimensiones 22x58 mm

6.94000 €

BGW45000 u Parte proporcional de accesorios para cortacircuitos con fusible cilíndrico 0.25000 €

Otros conceptos 3.80000 €

P-85 GG51P050 u Contador trifásico de tres hilos de energía reactiva, para 220/380 V, de 30 A y montado

superficialmente

220.37 €

BG518740 u Contador trifásico de tres hilos para medir energía reactiva, para 230 o 400V, de 30 A 214.03000 €

Otros conceptos 6.34000 €

P-86 GJS1P050 u Toma de agua de diámetro 45 mm, tipo Puerto de Barcelona, incluso arqueta, trampillón y

accesorios

136.39 €

BM230002 u Toma de agua tipo APD 72.83000 €
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B064E32B m3 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=

300 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+Qb

8.41800 €

Otros conceptos 55.14200 €

P-87 GLPEOOO u Pórtico elevador 50 t, tipo travel lift, totalmente instalado 250 000.00 €

Sin descomposición 250 000.00000 €

P-88 GNX121C5 u Subministrament i col.locació de torreta de serveis de

tipus TALLY en polyester, IK10, amb llum de balisament

de 11 W, 2 preses de corrent a 16 A, IP67 amb protecció

magnetotèrmica i diferencial de 30 MA, 4 preses d'aigua

de 1/2'', totalment muntada

767.81 €

Sin descomposición 767.81000 €

P-89 GQQ11102 u Norai de fosa de 10 a 20 kg de pes roscat a perns d'ancoratge 67.75 €

BQQ11110 u Norai de fosa de 10 a 20 kg de pes, per a amarratge 50.59000 €

Otros conceptos 17.16000 €

P-90 GQQ11302 u Norai de fosa de 30 a 50 kg de pes roscat a perns d'ancoratge 154.22 €

BQQ11310 u Norai de fosa de 30 a 50 kg de pes, per a amarratge 134.91000 €

Otros conceptos 19.31000 €

P-91 GR481839 u Subministrament de Beaucarnea recurvata (Nolina recurvata) d'alçària d'estípit de 90 a 100

cm, en contenidor amb un diàmetre 50 cm superior al del tronc

175.00 €

BR481839 u Beaucarnea recurvata (Nolina recurvata) de 90 a 100 cm d'alçària d'estípit, en contenidor

amb un diàmetre 50 cm superior al del tronc

175.00000 €

Otros conceptos 0.00000 €

P-92 PAMB4002 pa Partida alzada a justificar para el seguimiento de la fauna presente en el ecosistema afectado 10 000.00 €

Sin descomposición 10 000.00000 €

P-93 PAMB4003 pa Partida alzada a justificar para la caracterización del material de dragado 1 500.00 €

Sin descomposición 1 500.00000 €

P-94 PAMB5001 pa Partida alzada a justificar para paneles informativos, según indicaciones de la dirección de

obra

1 000.00 €

Sin descomposición 1 000.00000 €

P-95 PPA00007 pa Partida alada a justificar la construcción de la rampa de acceso a la playa del Arquitecte 6 000.00 €

Sin descomposición 6 000.00000 €

P-96 PPA000SS pa Partida alzada de cobramiento íntegro para la Seguridad y Salud en la obra 196 834.67 €

Sin descomposición 196 834.67000 €

P-97 PPA90001 pa Partida alzada a justificar para la conexión a la red de abastecimiento existente, totalmente

acabada

3 000.00 €

Sin descomposición 3 000.00000 €

P-98 PPA90002 pa Partida alzada a justificar para la conexión a la red de alcantarillado existente, totalmente

acabada

3 000.00 €

Sin descomposición 3 000.00000 €

P-99 PVIALACC pa Partida alzada a justificar las mejoras de acceso a la nueva zona del puerto 20 000.00 €

Sin descomposición 20 000.00000 €
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL................................................................... 11 477 305.01

13 % Gastos generales SOBRE 11 477 305.01.................................................................. 1 492 049.65

6 % Beneficio industrial SOBRE 11 477 305.01.................................................................. 688 638.30

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 13 657 992.96

21 % IVA SOBRE 13 657 992.96........................................................................................ 2 868 178.52

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA CON IVA INCLUIDO 16 526 171.48

Este presupuesto de ejecución por contrata (IVA incluido) sube a

dieciseis millones quinientos veintiseis mil ciento setenta y un euros con cuarenta y ocho
céntimos

BARCELONA, JUNIO 2013
EL AUTOR DEL PROYECTO

Carlos Martín Alcalde
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