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MEDICIONES Pág.:15/04/14 1Fecha:

PRESSUPOST  711-PRO-CA-6408OBRA 01
TRABAJOS PREVIOSCAPÍTOL 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Derribo de estructuras de hormigón armado o en masa, com medios mecánicos o manuales, incluyendo el corte de
armaduras, carga sobre camión y transporte de escombros a instalación autorizada de gestion de residuos

1 G214P002

MEDICIÓN  DIRECTA 25,000

m3 Base de zahorra artificial colocada con motoniveladora y compactado del material al 98 % del PM2 G931P005

MEDICIÓN  DIRECTA 37,000

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

3 G214P001

MEDICIÓN  DIRECTA 2.681,000

PRESSUPOST  711-PRO-CA-6408OBRA 01
TRONCO DIQUE EN TALUDCAPÍTOL 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

t Escollera de 5 a 7 t de peso, suministrada y colocada por vía marítima1 G3J4P440

MEDICIÓN  DIRECTA 173.182,000

t Escollera de 0,2 a 0,4 t de peso, suministrada y colocada por vía marítima2 G3J4P415

MEDICIÓN  DIRECTA 83.678,000

m3 Bloque de 60 t de hormigón HM-30/B/40/I+Qb+E de forma cúbica, incluida la fabricación, curado, almacenaje y colocación
por medios terrestres y/o marítimos

3 G3J3P011

MEDICIÓN  DIRECTA 94.228,470

t Formación de núcleo de diques con todo uno de cantera, suministrada por medios marítimos y/o terrestres, incluyendo
reperfilado de taludes

4 G2HAP035

MEDICIÓN  DIRECTA 228.002,370

m3 Hormigón en espaldón de contradique, HM-30/B/20/I+Qb+E, vertido con bomba.5 G305P036

MEDICIÓN  DIRECTA 17.665,580

PRESSUPOST  711-PRO-CA-6408OBRA 01
MORRO DIQUE EN TALUDCAPÍTOL 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

EUR
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t Escollera de 5 a 7 t de peso, suministrada y colocada por vía marítima1 G3J4P440

MEDICIÓN  DIRECTA 100.273,000

t Escollera de 0,2 a 0,4 t de peso, suministrada y colocada por vía marítima2 G3J4P415

MEDICIÓN  DIRECTA 50.276,500

m3 Bloque de 60 t de hormigón HM-30/B/40/I+Qb+E de forma cúbica, incluida la fabricación, curado, almacenaje y colocación
por medios terrestres y/o marítimos

3 G3J3P011

MEDICIÓN  DIRECTA 48.807,600

t Formación de núcleo de diques con todo uno de cantera, suministrada por medios marítimos y/o terrestres, incluyendo
reperfilado de taludes

4 G2HAP035

MEDICIÓN  DIRECTA 117.712,300

m3 Hormigón en espaldón de contradique, HM-30/B/20/I+Qb+E, vertido con bomba.5 G305P036

MEDICIÓN  DIRECTA 883,300

PRESSUPOST  711-PRO-CA-6408OBRA 01
TRABAJOS FINALESCAPÍTOL 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Excavación de todo tipo de materiales, incluso demolición, carga y transporte de escombros a instalación autorizada de
gestión de residuos.

1 G221P005

MEDICIÓN  DIRECTA 37,000

m3 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, vertido con cubilote.2 G450N000

MEDICIÓN  DIRECTA 25,000

PRESSUPOST  711-PRO-CA-6408OBRA 01
ELEMENTOS AUXILIARESCAPÍTOL 05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

PA Partida alzada de cobro íntegro a justificar por la Seguridad y Salud en la obra, en base al Estudio y Plan de Seguridad y
Salud

1 XPA000SS

MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

EUR
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €5,91uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

P- 1

(CINCO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €5,97uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2

(CINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €0,22uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 3
(CERO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

 €19,02uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

P- 4

(DIECINUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS)

 €1,62uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 5
(UN EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €11,13uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

P- 6

(ONCE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)

 €6,05uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 7

(SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

 €5,82uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347

P- 8

(CINCO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €23,52uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 9

(VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €60,00uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 10

(SESENTA EUROS)

 €6,34uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

P- 11

(SEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €12,80uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 12
(DOCE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)

 €48,45uH1485670 Armilla salvavides amb material flotant, de nilóP- 13
(CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €4,53uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

P- 14

(CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €95,53uH14FU010 Aro salvavides homologat IMO-SOLAS de 75 cm de diàmetre exterior amb quatre bandes reflectants,
cap de 30 m de 8 mm de diàmetre flotant, amb suport fixat mecànicament

P- 15

(NOVENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €41,45hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 16
(CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €18,87hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 17
(DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

 €31,30mH6452131 Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada
3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 18

(TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

 €277,95uH64Z1511 Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs

P- 19

(DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €51,15uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 20

(CINCUENTA Y UN EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)

 €126,71uHBB21301 Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòsP- 21
(CIENTO VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €33,76uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 22

(TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

 €32,73uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 23

(TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS)

 €26,91uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 24

(VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €5,52uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adheritP- 25
(CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €41,95uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 26

(CUARENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €1.383,05uHBD151CA Balisa flotant per a senyalització marina provisional, d'acord amb les indicacions de Capitania Marítima i
de l'Autoritat Portuària, composta per boia de senyalització marina de 600 mm de diàmetre i 1100 mm
d'alçària, de plàstic rígid de color groc, amb grillet de lira, cap, cadeneta de fondeig i contrapés, 2 grillets
rectes, 2 morts de 60 kg i cadena d'unió entre els morts, per a seguretat i salut, preparada per a
instal·lar

P- 27

(MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

 €668,10uHBD151DA Fondeig i retirada de balisa flotant per a senyalització provisional, d'acord amb les indicacions de
Capitania Marítima i de l'Autoritat Portuària, per a boia de 600 mm de diàmetre, incloent el transport
amb mitjans marins fins al punt de fondeig, i la retirada fins al lloc d'emmagatzematge

P- 28

(SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)

 €46,41uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb
el desmuntatge inclòs

P- 29

(CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)

 €46,75mesHQU1B150 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

P- 30

(CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €46,75mesHQU1D190 Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació
elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 31

(CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €45,05mesHQU1E170 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1
pica amb aixeta i taulell

P- 32

(CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

 €57,03uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 33

(CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

 €25,06uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs

P- 34

(VEINTICINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)

 €29,64uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

P- 35

(VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

 €112,78uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 36
(CIENTO DOCE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

 €90,20uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 37
(NOVENTA EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

 €54,82uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 38
(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)

 €118,49uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 39

(CIENTO DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €78,99uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 40

(SETENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

 €35,55uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 41
(TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

 €212,00uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 42
(DOSCIENTOS DOCE EUROS)
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La autora del proyecto

Elisa Romero Pascual
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NÚMERO CÓDIGO UM     
DESCRIPCIÓN PRECIO

uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 1  €5,91

B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

 €5.91000

Otros conceptos 0,00 €

uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2  €5,97

B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

 €5.97000

Otros conceptos 0,00 €

uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

P- 3  €0,22

B1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

 €0.22000

Otros conceptos 0,00 €

uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

P- 4  €19,02

B1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

 €19.02000

Otros conceptos 0,00 €

uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 5  €1,62

B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140  €1.62000

Otros conceptos 0,00 €

uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

P- 6  €11,13

B1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

 €11.13000

Otros conceptos 0,00 €

uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 7  €6,05

B145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

 €6.05000

Otros conceptos 0,00 €

uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 8  €5,82

B1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

 €5.82000

Otros conceptos 0,00 €

uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 9  €23,52
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NÚMERO CÓDIGO UM     
DESCRIPCIÓN PRECIO

B1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

 €23.52000

Otros conceptos 0,00 €

uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 10  €60,00

B1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster
i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

 €60.00000

Otros conceptos 0,00 €

uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340

P- 11  €6,34

B1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster
i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340

 €6.34000

Otros conceptos 0,00 €

uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 12  €12,80

B1485140 Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant  €12.80000

Otros conceptos 0,00 €

uH1485670 Armilla salvavides amb material flotant, de nilóP- 13  €48,45

B1485670 Armilla salvavides amb material flotant, de niló  €48.45000

Otros conceptos 0,00 €

uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

P- 14  €4,53

B1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

 €4.53000

Otros conceptos 0,00 €

uH14FU010 Aro salvavides homologat IMO-SOLAS de 75 cm de diàmetre exterior amb
quatre bandes reflectants, cap de 30 m de 8 mm de diàmetre flotant, amb
suport fixat mecànicament

P- 15  €95,53

B14FU010 Aro salvavides homologat IMO-SOLAS de 75 cm de diàmetre exterior
amb quatre bandes reflectants, cap de 30 m de 8 mm de diàmetre flotant,
i suport

 €76.76000

Otros conceptos 18,77 €

hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 16  €41,45

Otros conceptos 41,45 €

hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 17  €18,87

Otros conceptos 18,87 €

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

P- 18  €31,30

B1Z0300C 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, per a seguretat i salut

 €0.87585

B64M2201 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca
metàl·lica, per a seguretat i salut

 €15.46000

B64Z2A00 Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per
a seguretat i salut

 €4.45060
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Otros conceptos 10,51 €

uH64Z1511 Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m,
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i
amb el desmuntatge inclòs

P- 19  €277,95

B64Z1512 Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 2 m
d'alçària amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa
metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut

 €246.40000

Otros conceptos 31,55 €

uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 20  €51,15

BBL11102 Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

 €32.28000

Otros conceptos 18,87 €

uHBB21301 Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

P- 21  €126,71

BBL1APD2 Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per
a seguretat i salut

 €107.84000

Otros conceptos 18,87 €

uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 22  €33,76

BBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser
vista fins 12 m, per a seguretat i salut

 €5.82000

BBBAD015 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a
seguretat i salut

 €9.07000

Otros conceptos 18,87 €

uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau,
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 23  €32,73

BBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau,
de forma circular amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per
ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

 €5.82000

BBBAD025 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular,
amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a
seguretat i salut

 €8.04000

Otros conceptos 18,87 €

uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o
quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

P- 24  €26,91

BBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de
distància, per a seguretat i salut

 €8.04000

Otros conceptos 18,87 €

uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit

P- 25  €5,52
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BBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, per a seguretat i salut

 €5.52000

Otros conceptos 0,00 €

uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 26  €41,95

BBBAD004 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma
rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut

 €13.31000

BBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per
ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

 €9.77000

Otros conceptos 18,87 €

uHBD151CA Balisa flotant per a senyalització marina provisional, d'acord amb les
indicacions de Capitania Marítima i de l'Autoritat Portuària, composta per
boia de senyalització marina de 600 mm de diàmetre i 1100 mm d'alçària,
de plàstic rígid de color groc, amb grillet de lira, cap, cadeneta de fondeig i
contrapés, 2 grillets rectes, 2 morts de 60 kg i cadena d'unió entre els
morts, per a seguretat i salut, preparada per a instal·lar

P- 27  €1.383,05

BBD1AJ94 Boia de senyalització marina de 600 mm de diàmetre i 1100 mm
d'alçària, de plàstic rígid de color groc, amb grillet de lira, cap, cadeneta
de fondeig i contrapés, 2 grillets rectes, 2 morts de 60 kg i cadena d'unió
entre els morts, per a seguretat i salut

 €1 368.83000

Otros conceptos 14,22 €

uHBD151DA Fondeig i retirada de balisa flotant per a senyalització provisional, d'acord
amb les indicacions de Capitania Marítima i de l'Autoritat Portuària, per a
boia de 600 mm de diàmetre, incloent el transport amb mitjans marins fins
al punt de fondeig, i la retirada fins al lloc d'emmagatzematge

P- 28  €668,10

Otros conceptos 668,10 €

uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

P- 29  €46,41

B1ZM1000 Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i
salut

 €0.32000

BM311611 Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
per a seguretat i salut

 €37.52000

Otros conceptos 8,57 €

mesHQU1B150 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2
aixetes i termos elèctric 50 litres

P- 30  €46,75

BQU1B150 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu
amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

 €46.75000

Otros conceptos 0,00 €
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mesHQU1D190 Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,
instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

P- 31  €46,75

BQU1D190 Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

 €46.75000

Otros conceptos 0,00 €

mesHQU1E170 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de
vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

P- 32  €45,05

BQU1E170 Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

 €45.05000

Otros conceptos 0,00 €

uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 33  €57,03

BQU22303 Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a seguretat i salut

 €52.24000

Otros conceptos 4,79 €

uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a
5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 34  €25,06

BQU25700 Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per
a 5 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

 €22.19250

Otros conceptos 2,87 €

uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 35  €29,64

BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos , per a
seguretat i salut

 €22.93750

Otros conceptos 6,70 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 36  €112,78

BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i
salut

 €106.08000

Otros conceptos 6,70 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 37  €90,20

BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut  €89.24000

Otros conceptos 0,96 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 38  €54,82
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BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a
seguretat i salut

 €52.91000

Otros conceptos 1,91 €

uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

P- 39  €118,49

BQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

 €118.49000

Otros conceptos 0,00 €

uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

P- 40  €78,99

BQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert
a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

 €78.99000

Otros conceptos 0,00 €

uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 41  €35,55

BQUAM000 Reconeixement mèdic  €35.55000

Otros conceptos 0,00 €

uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 42  €212,00

BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme  €212.00000

Otros conceptos 0,00 €

                                                            

La autora del proyecto

Elisa Romero Pascual
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PRESUPUESTO Pág.:15/04/14 1Fecha:

OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-640801

CAPÍTOL TRABAJOS PREVIOS01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G214P002 m3 Derribo de estructuras de hormigón armado o en masa, com
medios mecánicos o manuales, incluyendo el corte de
armaduras, carga sobre camión y transporte de escombros a
instalación autorizada de gestion de residuos (P - 2)

25,00041,63 1.040,75

2 G931P005 m3 Base de zahorra artificial colocada con motoniveladora y
compactado del material al 98 % del PM (P - 10)

37,00029,03 1.074,11

3 G214P001 m3 Derribo de obra sumergida en aguas de abrigo incluso el
transporte al lugar de acopio para su uso como material de
aportación reciclado (P - 1)

2.681,00073,46 196.946,26

CAPÍTOLTOTAL 01.01 199.061,12

OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-640801

CAPÍTOL TRONCO DIQUE EN TALUD02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G3J4P440 t Escollera de 5 a 7 t de peso, suministrada y colocada por vía
marítima (P - 8)

173.182,00012,45 2.156.115,90

2 G3J4P415 t Escollera de 0,2 a 0,4 t de peso, suministrada y colocada por
vía marítima (P - 7)

83.678,00012,22 1.022.545,16

3 G3J3P011 m3 Bloque de 60 t de hormigón HM-30/B/40/I+Qb+E de forma
cúbica, incluida la fabricación, curado, almacenaje y
colocación por medios terrestres y/o marítimos (P - 6)

94.228,470107,60 10.138.983,37

4 G2HAP035 t Formación de núcleo de diques con todo uno de cantera,
suministrada por medios marítimos y/o terrestres, incluyendo
reperfilado de taludes (P - 4)

228.002,37013,38 3.050.671,71

5 G305P036 m3 Hormigón en espaldón de contradique, HM-30/B/20/I+Qb+E,
vertido con bomba. (P - 5)

17.665,580108,74 1.920.955,17

CAPÍTOLTOTAL 01.02 18.289.271,31

OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-640801

CAPÍTOL MORRO DIQUE EN TALUD03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G3J4P440 t Escollera de 5 a 7 t de peso, suministrada y colocada por vía
marítima (P - 8)

100.273,00012,45 1.248.398,85

2 G3J4P415 t Escollera de 0,2 a 0,4 t de peso, suministrada y colocada por
vía marítima (P - 7)

50.276,50012,22 614.378,83

3 G3J3P011 m3 Bloque de 60 t de hormigón HM-30/B/40/I+Qb+E de forma
cúbica, incluida la fabricación, curado, almacenaje y
colocación por medios terrestres y/o marítimos (P - 6)

48.807,600107,60 5.251.697,76

4 G2HAP035 t Formación de núcleo de diques con todo uno de cantera,
suministrada por medios marítimos y/o terrestres, incluyendo
reperfilado de taludes (P - 4)

117.712,30013,38 1.574.990,57

5 G305P036 m3 Hormigón en espaldón de contradique, HM-30/B/20/I+Qb+E,
vertido con bomba. (P - 5)

883,300108,74 96.050,04

EUR
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PRESUPUESTO Pág.:15/04/14 2Fecha:

CAPÍTOLTOTAL 01.03 8.785.516,05

OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-640801

CAPÍTOL TRABAJOS FINALES04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 G221P005 m3 Excavación de todo tipo de materiales, incluso demolición,
carga y transporte de escombros a instalación autorizada de
gestión de residuos. (P - 3)

37,0007,00 259,00

2 G450N000 m3 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, vertido con cubilote. (P - 9) 25,00090,35 2.258,75

CAPÍTOLTOTAL 01.04 2.517,75

OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-640801

CAPÍTOL ELEMENTOS AUXILIARES05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO

1 XPA000SS PA Partida alzada de cobro íntegro a justificar por la Seguridad y
Salud en la obra, en base al Estudio y Plan de Seguridad y
Salud (P - 0)

1,00075.870,43 75.870,43

CAPÍTOLTOTAL 01.05 75.870,43

EUR
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RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.:15/04/14 1Fecha:

NIVEL 2: CAPÍTOL Importe

Capítol 01.01 TRABAJOS PREVIOS 199.061,12
Capítol 01.02 TRONCO DIQUE EN TALUD 18.289.271,31
Capítol 01.03 MORRO DIQUE EN TALUD 8.785.516,05
Capítol 01.04 TRABAJOS FINALES 2.517,75
Capítol 01.05 ELEMENTOS AUXILIARES 75.870,43

01 Pressupost  711-PRO-CA-6408Obra 27.352.236,66

27.352.236,66

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Pressupost 711-PRO-CA-6408 27.352.236,66
27.352.236,66

EUR
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1Pag.

27 352 236.66PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................................................

3 555 790.7713 % GASTOS GENERALES SOBRE 27 352 236.66....................................................................................................................................

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 27 352 236.66....................................................................................................................................1 641 134.20

Subtotal 32 549 161.63

21 % IVA SOBRE 32 549 161.63....................................................................................................................................6 835 323.94

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 39 384 485.57€

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:

( TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS )

La autora del proyecto

Elisa Romero Pascual


