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Pressupost del projecte d´ampliació del port d S´Arenal

AMIDAMENTS Pàg.:06/05/14 1Data:

PRESSUPOST  S'ARENALOBRA 01
MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCSCAPÍTOL 01
ENDERROCSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

1 G2143301

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

C#*D#*E#*F#1 Dic principal 8,500 150,000 1.275,000

C#*D#*E#*F#2 Dic principal 8,500 130,000 1.105,000

C#*D#*E#*F#3 Contradic 4,500 133,000 598,500

C#*D#*E#*F#4 Paviment dic principal 2.200,000 0,200 440,000

C#*D#*E#*F#5 Paviment contradic 352,000 0,200 70,400

C#*D#*E#*F#6 estructura dic principal 290,000 1,000 290,000

TOTAL AMIDAMENT 3.778,900

m3 Enderroc de fonament de pedra i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió2 G2131123

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

C#*D#*E#*F#1 Escullers dic principal 16,200 270,000 4.374,000

C#*D#*E#*F#2 63,500 270,000 17.145,000

C#*D#*E#*F#4 Escullera contradic 36,500 124,000 4.526,000

C#*D#*E#*F#5 21,450 66,000 1.415,700

TOTAL AMIDAMENT 27.460,700

PRESSUPOST  S'ARENALOBRA 01
MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCSCAPÍTOL 01
MOVIMENTS DE TERRES SOTA L'AIGUATITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G2H22211

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

C#*D#*E#*F#1 55.900,000 55.900,000

TOTAL AMIDAMENT 55.900,000

m3 Transport de material de dragatge dins de l'obra amb gànguil autopropulsat de 150 m3, amb recorregut 1 milla marina,
carregat amb draga de succió

2 G2HA1513

AMIDAMENT DIRECTE 55.900,000

PRESSUPOST  S'ARENALOBRA 01
MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCSCAPÍTOL 01
GESTIÓ DE RESIDUSTITOL 3 04

EUR



Pressupost del projecte d´ampliació del port d S´Arenal

AMIDAMENTS Pàg.:06/05/14 2Data:

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

1 G2R542AA

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

C#*D#*E#*F#1 31.239,600 31.239,600

TOTAL AMIDAMENT 31.239,600

PRESSUPOST  S'ARENALOBRA 01
INFRAESTRUCTURA PORTUÀRIACAPÍTOL 02
DIC PRINCIPALTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

t Escullera marítima amb blocs de pedra granítica de 6000 a 8000 kg de pes, col·locats amb grua1 G3J41B20

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

C#*D#*E#*F#1 ESCULLERA DIC PRINCIPAL 85,000 464,000 0,750 2,350 69.513,000

C#*D#*E#*F#2 MORRO 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 69.513,000

t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 4000 a 6000 kg de pes, col·locats amb grua2 G3J42A20

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

C#*D#*E#*F#1 MORRO DIC PRINCIPAL 95,310 85,000 0,750 2,350 14.278,629

TOTAL AMIDAMENT 14.278,629

t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala carregadora3 G3J42610

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

C#*D#*E#*F#1 SUBBASE DIC PRINCIPAL 18,000 464,000 0,750 2,350 14.720,400

C#*D#*E#*F#2 MORRO 23,200 85,000 0,750 2,350 3.475,650

TOTAL AMIDAMENT 18.196,050

m3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM4 F928101F

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

C#*D#*E#*F#1 ZONA AVARADA 6,920 174,000 1.204,080

C#*D#*E#*F#2 DIC PRINCIPAL 5,420 290,000 1.571,800

TOTAL AMIDAMENT 2.775,880

m3 Base de tot-u natural , amb estesa i piconatge del material al 95% del PM5 F931101F

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

C#*D#*E#*F#1 ZONA AVARADA 158,400 184,000 29.145,600

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:06/05/14 3Data:

C#*D#*E#*F#2 DIC PRINCIPAL 71,950 290,000 20.865,500

C#*D#*E#*F#3 MORRO 18,830 85,000 1.600,550

C#*D#*E#*F#4 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 51.611,650

m3 Formigonat en massa HM-30/B/20/IIIa+Qb mitjançant encofrat amb motlle lliscant o similar, per a formació d'espatller,
incloen materials, encofrats, mà d'obra i mitjans auxiliars de fabricació, totalment acabada la unitat (P - 23)

6 G452X2C3

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

C#*D#*E#*F#1 12,350 464,000 5.730,400

TOTAL AMIDAMENT 5.730,400

m3 Formigó submergit per a murs de molls HM-30/F/20/IIIb+Qb, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

7 G46212J4

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

C#*D#*E#*F#1 DIC PRINCIPAL 15,960 464,000 7.405,440

TOTAL AMIDAMENT 7.405,440

PRESSUPOST  S'ARENALOBRA 01
INFRAESTRUCTURA PORTUÀRIACAPÍTOL 02
CONTRADICTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 1200 a 4000 kg de pes, col·locats amb grua1 G3J42920

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

C#*D#*E#*F#1 MORRO 65,690 125,000 0,750 2,350 14.472,328

TOTAL AMIDAMENT 14.472,328

t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora2 G3J42710

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

C#*D#*E#*F#1 CONTRADIC 9,490 137,000 0,750 2,350 2.291,479

TOTAL AMIDAMENT 2.291,479

t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala carregadora3 G3J42610

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

C#*D#*E#*F#1 CONTRADIC 2,400 137,000 0,750 2,350 579,510

C#*D#*E#*F#2 MORRO 13,810 125,000 0,750 2,350 3.042,516

TOTAL AMIDAMENT 3.622,026

m3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM4 F928101F

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

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:06/05/14 4Data:

C#*D#*E#*F#1 ZONA CLUB DE VELA 3.935,000 0,450 1.770,750

C#*D#*E#*F#2 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 1.770,750

m3 Base de tot-u natural , amb estesa i piconatge del material al 95% del PM5 F931101F

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

C#*D#*E#*F#1 ZONA VELA 1 63,000 48,220 3.037,860

C#*D#*E#*F#2 ZONA VELA 2 75,670 45,340 3.430,878

C#*D#*E#*F#3 MORRO 10,930 125,000 1.366,250

TOTAL AMIDAMENT 7.834,988

m3 Formigonat en massa HM-30/B/20/IIIa+Qb mitjançant encofrat amb motlle lliscant o similar, per a formació d'espatller,
incloen materials, encofrats, mà d'obra i mitjans auxiliars de fabricació, totalment acabada la unitat (P - 23)

6 G452X2C3

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

C#*D#*E#*F#1 2,500 147,000 367,500

TOTAL AMIDAMENT 367,500

m3 Formigó submergit per a murs de molls HM-30/F/20/IIIb+Qb, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

7 G46212J4

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

C#*D#*E#*F#1 DIC PRINCIPAL 10,340 161,000 1.664,740

TOTAL AMIDAMENT 1.664,740

PRESSUPOST  S'ARENALOBRA 01
INFRAESTRUCTURA PORTUÀRIACAPÍTOL 02
MOLLS I PANTALANSTITOL 3 03
MOLL CENTRALTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Base de tot-u natural , amb estesa i piconatge del material al 95% del PM1 F931101F

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

C#*D#*E#*F#1 MOLL CENTRAL 62,590 243,000 15.209,370

C#*D#*E#*F#2 ZONA BENZINERA 39,000 3,000 15,000 1.755,000

TOTAL AMIDAMENT 16.964,370

m3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM2 F928101F

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

C#*D#*E#*F#1 MOLL CENTRAL 8,040 243,000 1.953,720

TOTAL AMIDAMENT 1.953,720

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:06/05/14 5Data:

m3 Formigó submergit per a murs de molls HM-30/F/20/IIIb+Qb, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

3 G46212J4

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

C#*D#*E#*F#1 MOLL CENTRAL 2,600 2,000 256,000 1.331,200

TOTAL AMIDAMENT 1.331,200

PRESSUPOST  S'ARENALOBRA 01
INFRAESTRUCTURA PORTUÀRIACAPÍTOL 02
MOLLS I PANTALANSTITOL 3 03
PANTALANSTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Bloc prefabricat de formigó de 2,00 x 2,00 x 2,50 m i 0,30 m de gruix amb HM-30/B/20/I+Qb per a pantalans1 GBLP0000

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

C#*D#*E#*F#1 PANTALANS 146,000 146,000

TOTAL AMIDAMENT 146,000

m3 Formigó per a pilars pantalla, HA-30/B/20/IIIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

2 G451A9H4

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

C#*D#*E#*F#1 PANTALANS 2,500 1,960 146,000 715,400

TOTAL AMIDAMENT 715,400

PRESSUPOST  S'ARENALOBRA 01
PAVIMENTACIÓCAPÍTOL 03
DIC PRINCIPALTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) S, amb betum modificat, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

1 G9H118N1

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

C#*D#*E#*F#1 CALÇADA I PÀRQUING 1,480 464,000 2,400 1.648,128

TOTAL AMIDAMENT 1.648,128

m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/10/IIIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa+E, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle
vibratori, reglejat

2 G9GA5P34

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

C#*D#*E#*F#1 ZONA D'AVARADA 4,520 180,000 813,600

TOTAL AMIDAMENT 813,600

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:06/05/14 6Data:

m2 Placa alveolada prefabricada de formigó de 0,30 m d'alçada i 2,0 m d'amplada, amb formigó per a ambient IIIa+Qb,
recobriment mínim de 5cm i una sobrecàrrega d'ús de 10kN/m2. Inclou col·locació sobre piles, col·locada amb mitjans
terrestres.

3 GPLMTP00

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

C#*D#*E#*F#1 ZONA D'AVARADA 2,800 146,000 408,800

C#*D#*E#*F#2 DIC PRINCIPAL 2,800 290,000 812,000

TOTAL AMIDAMENT 1.220,800

PRESSUPOST  S'ARENALOBRA 01
PAVIMENTACIÓCAPÍTOL 03
CONTRADICTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/10/IIIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa+E, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle
vibratori, reglejat

1 G9GA5P34

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

C#*D#*E#*F#1 ZONA DE VELA 3.014,790 0,290 874,289

TOTAL AMIDAMENT 874,289

m2 Placa alveolada prefabricada de formigó de 0,30 m d'alçada i 2,0 m d'amplada, amb formigó per a ambient IIIa+Qb,
recobriment mínim de 5cm i una sobrecàrrega d'ús de 10kN/m2. Inclou col·locació sobre piles, col·locada amb mitjans
terrestres.

2 GPLMTP00

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

C#*D#*E#*F#1 ZONA DE VELA 2,800 146,000 408,800

C#*D#*E#*F#2 CONTRADIC 170,600 2,800 477,680

TOTAL AMIDAMENT 886,480

PRESSUPOST  S'ARENALOBRA 01
PAVIMENTACIÓCAPÍTOL 03
MOLL CENTRALTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) S, amb betum modificat, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

1 G9H118N1

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

C#*D#*E#*F#1 CALÇADA I PÀRQUING 1,402 243,000 2,400 817,646

TOTAL AMIDAMENT 817,646

m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/10/IIIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa+E, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle
vibratori, reglejat

2 G9GA5P34

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

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:06/05/14 7Data:

C#*D#*E#*F#1 ZONA VIANANTS CENTRAL 842,034 0,200 168,407

C#*D#*E#*F#2 BENZINERA 214,000 0,200 42,800

TOTAL AMIDAMENT 211,207

m2 Placa alveolada prefabricada de formigó de 0,30 m d'alçada i 2,0 m d'amplada, amb formigó per a ambient IIIa+Qb,
recobriment mínim de 5cm i una sobrecàrrega d'ús de 10kN/m2. Inclou col·locació sobre piles, col·locada amb mitjans
terrestres.

3 GPLMTP00

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

C#*D#*E#*F#1 MOLL CENTRAL 4,000 243,000 972,000

C#*D#*E#*F#2 BENZINERA 2,000 69,000 138,000

TOTAL AMIDAMENT 1.110,000

PRESSUPOST  S'ARENALOBRA 01
PAVIMENTACIÓCAPÍTOL 03
PANTALANSTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Placa alveolada prefabricada de formigó de 0,30 m d'alçada i 2,0 m d'amplada, amb formigó per a ambient IIIa+Qb,
recobriment mínim de 5cm i una sobrecàrrega d'ús de 10kN/m2. Inclou col·locació sobre piles, col·locada amb mitjans
terrestres.

1 GPLMTP00

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

C#*D#*E#*F#1 PANTALANS 3,000 419,000 1.257,000

TOTAL AMIDAMENT 1.257,000

PRESSUPOST  S'ARENALOBRA 01
XARXES DE SERVEICAPÍTOL 04
AIGÜES RESIDUALSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa de clavegueram existent. Totalment acabada.1 PPA9002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica del material excavat

2 G222H123

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

C#*D#*E#*F#1 ZONA AVARADA 112,000 112,000

C#*D#*E#*F#2 ZONA MOLL CENTRAL 267,000 267,000

C#*D#*E#*F#3 EMPALM AMB CANONADA EXISTENT 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 393,000

m Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

3 G228F60F

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:06/05/14 8Data:

AMIDAMENT DIRECTE 393,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

4 GFB19625

AMIDAMENT DIRECTE 393,000

m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 315 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons norma
UNE-EN 1555-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

5 GFB3R325

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Bomba fecal submergible de 20 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 2 bar, de preu alt, amb un pas útil de
sòlids de 45 mm, com a màxim i muntada superficialment

6 GNN2D427

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior 80 cm i d'alçària
100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col·locació de graons

8 GDD1U011

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

9 GN121694

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

PRESSUPOST  S'ARENALOBRA 01
XARXES DE SERVEICAPÍTOL 04
AIGÜES PLUVIALSTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica del material excavat

1 G222H123

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

C#*D#*E#*F#1 MOLL CENTRAL FINS BENZINERA 1 243,000 243,000

C#*D#*E#*F#2 MOLL CENTRAL FINS BENZINERA 2 258,000 258,000

C#*D#*E#*F#3 CALÇADA AVARADA 1 280,000 280,000

C#*D#*E#*F#4 CALÇADA AVARADA 2 293,000 293,000

C#*D#*E#*F#5 AVARADA 143,000 143,000

C#*D#*E#*F#6 RESTA DIC PRINCIPAL 192,000 192,000

C#*D#*E#*F#7 CONTRADIC 113,400 113,400

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1.522,400

m Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

2 G228F60F

AMIDAMENT DIRECTE 1.522,000

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

3 GD7F4575

AMIDAMENT DIRECTE 1.522,000

u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior 80 cm i d'alçària
100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col·locació de graons

4 GDD1U011

AMIDAMENT DIRECTE 68,000

PRESSUPOST  S'ARENALOBRA 01
XARXES DE SERVEICAPÍTOL 04
ABASTAMENT D'AIGUA POTABLETITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa d'aigua existent, totalment acabada.1 PPA90001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica del material excavat

2 G222H123

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

C#*D#*E#*F#1 EMPALM AMB CANONADA EXISTENT
DIC PRINCIPAL

30,000 30,000

C#*D#*E#*F#2 EMPALM AMB CANONADA EXISTENT
CONTRADIC

30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

m Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

3 G228F60F

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

4 GFB19625

AMIDAMENT DIRECTE 1.014,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 140 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

5 GFB1G625

AMIDAMENT DIRECTE 828,000

EUR
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u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de
llautó amb revestiment de NBR i tancament de seient elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

6 GN111G97

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 3 vies, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada

7 GN32A694

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Hidrant de reg 4'' de DN, amb vàlvula hidràulica volumètrica, filtre caçapedres, 2 vàlvules de comporta, ventosa amb
vàlvula de bola d'aïllament i accessoris d'unió amb la canonada principal i de muntatge de mecanismes, apta per a una
pressió màxima de 6 bar, completament muntat i provat, amb unions i accessoris

8 GJSMU020

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i
tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada,
instal·lada

9 FJS1U001

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

u Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb connexions embridades de 150 mm de diàmetre, de 250 m3/h
(n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs

10 FK241FF6

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  S'ARENALOBRA 01
XARXES DE SERVEICAPÍTOL 04
ELECTRICITAT I ENLLUMENATTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica del material excavat

1 G222H123

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

m Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

2 G228F60F

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

3 GG22TH1K

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

C#*D#*E#*F#1 155,000 155,000

C#*D#*E#*F#2 840,000 840,000

C#*D#*E#*F#3 24,000 24,000

C#*D#*E#*F#4 320,000 320,000

C#*D#*E#*F#5 686,000 686,000

EUR
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C#*D#*E#*F#6 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 2.085,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2, col·locat en tub.4 GG380807

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

C#*D#*E#*F#1 2.085,000 2.085,000

C#*D#*E#*F#2 539,180 539,180

C#*D#*E#*F#3 190,000 190,000

C#*D#*E#*F#4 38,000 38,000

C#*D#*E#*F#5 198,000 198,000

C#*D#*E#*F#6 574,000 574,000

C#*D#*E#*F#7 480,000 480,000

C#*D#*E#*F#8 527,000 527,000

C#*D#*E#*F#9 421,000 421,000

C#*D#*E#*F#10 58,000 58,000

C#*D#*E#*F#11 87,000 87,000

C#*D#*E#*F#12 141,000 141,000

TOTAL AMIDAMENT 5.338,180

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 3 x 50/ 25
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub

5 GG31H4A4

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de
grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

6 FDK262G8

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

u Mòdul de comptadors totalment equipat i instal·lat ( P-50)7 GC0000000

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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.

8 GHGAU011

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  S'ARENALOBRA 01
INSTAL·LACIONS PORTUÀRIESCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 GBD32211

AMIDAMENT DIRECTE 2.168,860

EUR
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u Norai de fosa de 10 a 20 kg de pes roscat a perns d'ancoratge2 GQQ11102

AMIDAMENT DIRECTE 198,000

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

3 GNX121C5

AMIDAMENT DIRECTE 139,000

pa Partida alçada a justificar per al balisament de la bocana4 PPA0007

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Col·locació i instal·lació balisa RAMA, amb base de fosa d'alumini per a l'ampada de fluorescència compactada de 36 W.
(P-79)

5 GHN00001

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Pòrtic elevador de  15 t, totalment instal·lat. (P-83)6 GLPE0000

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  S'ARENALOBRA 01
URBANITZACIÓCAPÍTOL 06
TANCAMENTS,DELIMITACIONS I ACCESOSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Pilona model Calvià amb fosa amb base encastable i barres de rea amb morter, acabada amb pintura negra antiòxid,
col·locada amb morter el·laborat a l'obra amb formigonera de 165l. (P-99)

1 GQ32V002

AMIDAMENT DIRECTE 211,000

pa Partida alçada a justificar per la construcció de les escales i rampes d'accés a les diferents zones del port. (P-0)2 PPA00007

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  S'ARENALOBRA 01
URBANITZACIÓCAPÍTOL 06
MOBILIARI URBÀTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de
50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

1 CQ221000

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

u Aparca bicicletes model VOLTA (5 places). Col·locació i instalació.2 GQ115F0R

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

EUR
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u Jardinera model JR2 de planta quadrada i gran capacitat. 3 GQJARD0

AMIDAMENT DIRECTE 56,000

u PUNT NET o model b-15 bàsic, de 5,76 x 2,35 x 2,66 m, amb cubeta d'acer inoxidable per a possibles vessaments,
entremat resitrable, galvanitzat, tancament amb panells sandvitx, porta d'accés de 1,1 m i finestra antivandalisme, equipat
amb 1 cubitainer de 1000 l per l'oli mineral usat, 1 cubeta per a bateries, 2 bidons de 50 l per dissolvents, 9 bidons de 200
l per a residus generals, bidó de iltres i draps, etc. (P-86)

4 GMI00N01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Punt de recollida selectiva. (P-87)5 GMI00N02

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Fanal model NICOL-FA 3. Instal·lació i muntatge.6 GMI00N03

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

u Lluminària de globus esfèric amb semicor superior tancat tious REFLUX ILGL50AP. Col·locació i muntatge.7 GMI00N04

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

u Llum de paret model TRONIC.8 GMI00N05

AMIDAMENT DIRECTE 27,000

PRESSUPOST  S'ARENALOBRA 01
URBANITZACIÓCAPÍTOL 06
ZONES VERDESTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat amb mitjans manuals (P-103).1 GR2B1107

AMIDAMENT DIRECTE 10,500

u Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçada 1,5-5 m amb pa de terra, amb camió grua, en una pendent inferior al 25%
(P-111)

2 GR643131

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Subministrament de palmera de més de 2 m d'alçada (P-107)3 GR45A510

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Subministrament de Cycadopyta (Cica)4 GR4U1D03

AMIDAMENT DIRECTE 56,000

u Plantació de ciques a jardineres (p-105)5 GR4T6010

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 56,000

PRESSUPOST  S'ARENALOBRA 01
URBANITZACIÓCAPÍTOL 06
SENYALITZACIÓTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 3,5/1,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

1 GBA14110

AMIDAMENT DIRECTE 464,000

m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

2 GBA1G110

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

C#*D#*E#*F#1 464,000 464,000

C#*D#*E#*F#2 464,000 464,000

C#*D#*E#*F#3 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#4 573,000 573,000

C#*D#*E#*F#5 268,000 268,000

C#*D#*E#*F#6 268,000 268,000

C#*D#*E#*F#7 5,000 2,500 200,000 2.500,000

TOTAL AMIDAMENT 4.557,000

m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual

3 GBA31110

AMIDAMENT DIRECTE 275,000

PRESSUPOST  S'ARENALOBRA 01
EDIFICACIONSCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Edificació al punt de subministrament de combustible, inclosa cimentació, estructura, tancaments i instal·lacions, totalment
acabada.(P-58)

1 GEDBZ02

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

m2 Coberta per a la zona de tallers 2 GEDBZ05

AMIDAMENT DIRECTE 410,980

PRESSUPOST  S'ARENALOBRA 01
GESTIÓ AMBIENTAL DE LES OBRESCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u Barrera flotant d'hidrocarburs retràctil segons Pla d'Emergències per Contaminació Accidental d'Aigües Marines1 GAMB3002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Analítica pel seguiment de la qualitat de les aigües del medi marí2 GAMB4001

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

mes Tècnic titulat superior qualificat per a les actuacions relacionades amb la vigilància i seguiment ambiental3 GAMB4002

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

pa Partida alçada a justificar per prospecció arqueològica4 PAMB4001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada a justificar per al seguiment de l'evolució de la flora i fauna marines de la zona de l'obra5 PAMB4002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada a justificar per a la caracterització del material dragat segons procediments i directrius establerts pel
CEDEX

6 PAMB4003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada a justificar per panells informatius de l'obra7 PAMB4004

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  S'ARENALOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la Seguretat i Salut a l'obra1 PPA000SS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,99h Oficial 1aA0121000

 €24,08h Oficial 1a electricistaA012H000

 €24,08h Oficial 1a muntadorA012M000

 €23,30h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €20,65h Ajudant electricistaA013H000

 €20,68h Ajudant muntadorA013M000

 €19,47h ManobreA0140000

 €20,15h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,58h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €69,38h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell
trencador

C1103331

 €118,58h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 tC13113C0

 €71,05h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC1311430

 €143,76h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t, amb
pinça manipuladora de pedra

C13124C7

 €50,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €56,95h Motoanivelladora petitaC1331100

 €50,44h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tC1335080

 €66,20h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €42,17h Camió per a transport de 20 tC1501900

 €41,32h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €44,62h Camió gruaC1503000

 €46,97h Camió grua de 5 tC1503500

 €141,23h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600

 €2,87h Formigonera de 250 lC1705700

 €48,64h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00

 €54,53h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €38,00h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadaC1B02A00

 €26,18h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manualC1B02B00

 €3,62h Martell trencador manualC2001000

 €4,90h Regle vibratoriC2005000

 €424,00h Draga de cullera amb pontó i equip amb cullera de 1000 l de
capacitat

C4211100

 €172,00h Gànguil autopropulsat de 150 m3C4311000
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,25m3 AiguaB0111000

 €19,18t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €19,66t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonsB0312010

 €18,60t Grava de pedrera, per a drensB0330020

 €19,64t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0332Q10

 €20,64m3 Tot-u naturalB0371000

 €9,98m3 Terra seleccionadaB03D1000

 €14,78t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica
de 6000 a 8000 kg de pes

B0441B00

 €12,69t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària
de 100 a 400 kg de pes

B0442600

 €11,70t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària
de 400 a 800 kg de pes

B0442700

 €12,77t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària
de 1200 a 4000 kg de pes

B0442900

 €13,03t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària
de 4000 a 6000 kg de pes

B0442A00

 €103,30t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,09kg Calç aèria CL 90B0532310

 €57,38m3 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

B064300C

 €66,76m3 Formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+E

B064C26C

 €69,78m3 Formigó HM-30/F/20/I+Qb de consistència fluïda, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+Qb

B064E32A

 €64,42m3 Formigó HA-30/B/20/IIb de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIb

B065ED0B

 €0,90u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellaB0A62F90

 €52,40t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB
25/55-65(BM-2) S, amb betum modificat, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític

B9H118N1

 €8,11kg Pintura reflectora per a senyalitzacióBBA11000

 €3,72kg Microesferes de vidreBBA1M000
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €11,91m Defensa de pantalà de fusta de pi roig tractada en autoclau
d'escairada 7x23 cm amb arestes bisellades

BBD32210

 €7,90m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà

BD7F4570

 €80,01u Cubeta formigó prefabricat de 80 cm de diàmetre i de 100
cm d'alçària pera a base pou circular, amb junt encadellat

BDD1U010

 €4,44u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

BDDZ51A0

 €45,22u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK214F5

 €2,56m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

BFB19620

 €11,80m Tub de polietilè de designació PE 100, de 140 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

BFB1G620

 €42,55m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 315 mm
de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons
UNE-EN 1555-2, soldat

BFB3R320

 €1,60m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte
de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

BG22TH10

 €10,52m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 3 x
50/ 25 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del
cable de PVC

BG31H4A0

 €1,17m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2BG380800

 €0,15u Part proporcional d'elements especials per a conductors de
coure nus

BGY38000

 €117,52u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor
de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i
tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM

BJS1U001

 €30,00u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb
la canonada

BJS1UZ10

 €1.392,72u Hidrant de reg 4'' de DN, amb vàlvula hidràulica volumètrica,
filtre caçapedres, 2 vàlvules de comporta, ventosa amb
vàlvula de bola d'aïllament i accessoris d'unió amb la
canonada principal i de muntatge de mecanismes, apta per
a una pressió màxima de 6 bar

BJSMU020

 €2.156,66u Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb
connexions per a embridar 150 mm de diàmetre, de 250
m3/h (n), com a màxim, de manxa

BK241FF0



Pressupost del projecte d´ampliació del port d S´Arenal

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 06/05/14

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €28,48u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal
2´´, de 16 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de
llautó amb revestiment de NBR i tancament de seient elàstic,
eix de llautó, amb volant d'acer

BN111G90

 €60,99u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

BN121690

 €780,32u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb
brides, de 3 vies, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22),
bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE,
accionament per palanca

BN32A690

 €1.427,42u Bomba fecal submergible de 20 m3/h de cabal, com a
màxim, de pressió màxima 2 bar, de preu alt, amb un pas útil
de sólids de 45 mm, com a màxim

BNN2D420

 €59,35u Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre de planxa
pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de forma
arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

BQ211110

 €54,28u Norai de fosa de 10 a 20 kg de pes, per a amarratgeBQQ11110
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 €78,55m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

D060M0B2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,13500/R 20,150000,900A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,13500 18,13500
Maquinària:

1,29150/R 2,870000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 1,29150 1,29150
Materials:

0,225001,250000,180B0111000 =xAiguam3

12,7790019,660000,650B0312010 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst

30,4420019,640001,550B0332Q10 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

15,49500103,300000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 58,94100 58,94100

0,181351,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 78,54885

78,54885COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,91m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,15750/R 20,150001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 21,15750 21,15750
Maquinària:

1,28325/R 1,770000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,28325 1,28325
Materials:

0,250001,250000,200B0111000 =xAiguam3

29,3454019,180001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

20,66000103,300000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

36,000000,09000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 86,25540 86,25540

0,211581,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 108,90772
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108,90772COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €91,63u Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre, de planxa
pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de
50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

CQ221000 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,39600/R 20,990000,400A0121000 =xOficial 1ah

14,60250/R 19,470000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,99850 22,99850
Maquinària:

2,71500/R 3,620000,750C2001000 =xMartell trencador manualh

Subtotal... 2,71500 2,71500
Materials:

59,3500059,350001,000BQ211110 =xPaperera trabucable de 31 cm de diàmetre de planxa
pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de forma
arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

u

6,2210778,548850,0792D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

m3

Subtotal... 65,57107 65,57107

0,344981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 91,62955

0,00%DESPESES INDIRECTES

91,62955COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,53m3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

F928101F Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,97350/R 19,470000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,97350 0,97350
Maquinària:

1,99325/R 56,950000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

2,97900/R 66,200000,045C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

1,03300/R 41,320000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 6,00525 6,00525
Materials:

0,062501,250000,050B0111000 =xAiguam3

11,477009,980001,150B03D1000 =xTerra seleccionadam3

Subtotal... 11,53950 11,53950

0,014601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,53285

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,53285COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €30,13m3 Base de tot-u natural , amb estesa i piconatge del material al
95% del PM

F931101F Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,97350/R 19,470000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,97350 0,97350
Maquinària:

1,99325/R 56,950000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

2,31700/R 66,200000,035C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

1,03300/R 41,320000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 5,34325 5,34325
Materials:

0,062501,250000,050B0111000 =xAiguam3

23,7360020,640001,150B0371000 =xTot-u naturalm3

Subtotal... 23,79850 23,79850

0,014601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,12985

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,12985COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,03u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre
llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

FDK262G8 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,81500/R 23,300000,550A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

21,41700/R 19,470001,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 34,23200 34,23200
Maquinària:

17,84800/R 44,620000,400C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 17,84800 17,84800
Materials:

3,2178018,600000,173B0330020 =xGrava de pedrera, per a drenst

45,2200045,220001,000BDK214F5 =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis

u

Subtotal... 48,43780 48,43780

0,513481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,03128

0,00%DESPESES INDIRECTES

101,03128COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €182,46u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor
de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i
tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb
petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada,
instal·lada

FJS1U001 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,08000/R 24,080001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

10,34000/R 20,680000,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 34,42000 34,42000
Materials:

117,52000117,520001,000BJS1U001 =xBoca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor
de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i
tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM

u

30,0000030,000001,000BJS1UZ10 =xPetit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb
la canonada

u

Subtotal... 147,52000 147,52000

0,516301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 182,45630

0,00%DESPESES INDIRECTES

182,45630COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.197,55u Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb
connexions embridades de 150 mm de diàmetre, de 250
m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs

FK241FF6 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,67200/R 24,080000,900A012M000 =xOficial 1a muntadorh

18,61200/R 20,680000,900A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 40,28400 40,28400
Materials:

2.156,660002.156,660001,000BK241FF0 =xComptador de designació G160 segons UNE 60510 amb
connexions per a embridar 150 mm de diàmetre, de 250
m3/h (n), com a màxim, de manxa

u

Subtotal... 2.156,66000 2.156,66000

0,604261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.197,54826

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.197,54826COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,92m3 Enderroc de fonament de pedra i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió

G2131123 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,73500/R 19,470000,500A0140000 =xManobreh
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16,12000/R 20,150000,800A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 25,85500 25,85500
Maquinària:

6,63200/R 16,580000,400C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

6,05000/R 50,000000,121C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 12,68200 12,68200

0,387831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,92482

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,92482COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,73m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
o contenidor

G2143301 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,78800/R 19,470000,400A0140000 =xManobreh

8,86600/R 20,150000,440A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,65400 16,65400
Maquinària:

3,64760/R 16,580000,220C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

5,17955/R 71,050000,0729C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

Subtotal... 8,82715 8,82715

0,249811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,73096

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,73096COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,26m Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica del material excavat

G222H123 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,97350/R 19,470000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,97350 0,97350
Maquinària:

34,15577/R 69,380000,4923C1103331 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell
trencador

h

18,11500/R 50,000000,3623C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 52,27077 52,27077
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0,014601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,25887

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,25887COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,13m Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a
2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95 % PM

G228F60F Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,85000/R 50,000000,097C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

3,27860/R 50,440000,065C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th

Subtotal... 8,12860 8,12860

COST DIRECTE 8,12860

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,12860COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,48m3 Dragatge general de fons marí, fins a 5 m de fondària, en
zona de sorres, amb draga de cullera de 1000 l i càrrega de
material sobre gànguil

G2H22211 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

8,48000/R 424,000000,020C4211100 =xDraga de cullera amb pontó i equip amb cullera de 1000 l de
capacitat

h

Subtotal... 8,48000 8,48000

COST DIRECTE 8,48000

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,48000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,27m3 Transport de material de dragatge dins de l'obra amb
gànguil autopropulsat de 150 m3, amb recorregut 1 milla
marina, carregat amb draga de succió

G2HA1513 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,26800/R 172,000000,019C4311000 =xGànguil autopropulsat de 150 m3h

Subtotal... 3,26800 3,26800

COST DIRECTE 3,26800

0,00%DESPESES INDIRECTES
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3,26800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,28m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega
a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

G2R542AA Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

6,28333/R 42,170000,149C1501900 =xCamió per a transport de 20 th

Subtotal... 6,28333 6,28333

COST DIRECTE 6,28333

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,28333COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,81t Escullera marítima amb blocs de pedra granítica de 6000 a
8000 kg de pes, col·locats amb grua

G3J41B20 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,04950/R 20,990000,050A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 1,04950 1,04950
Maquinària:

18,96194/R 143,760000,1319C13124C7 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t, amb
pinça manipuladora de pedra

h

Subtotal... 18,96194 18,96194
Materials:

14,7800014,780001,000B0441B00 =xBloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica
de 6000 a 8000 kg de pes

t

Subtotal... 14,78000 14,78000

0,015741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,80718

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,80718COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,03t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 100 a
400 kg de pes, col·locats amb pala carregadora

G3J42610 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35683/R 20,990000,017A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 0,35683 0,35683
Maquinària:

2,97636/R 118,580000,0251C13113C0 =xPala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 th

Subtotal... 2,97636 2,97636
Materials:
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12,6900012,690001,000B0442600 =xBloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària

de 100 a 400 kg de pes
t

Subtotal... 12,69000 12,69000

0,005351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,02854

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,02854COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,62t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 400 a
800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora

G3J42710 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,41980/R 20,990000,020A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 0,41980 0,41980
Maquinària:

3,49811/R 118,580000,0295C13113C0 =xPala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 th

Subtotal... 3,49811 3,49811
Materials:

11,7000011,700001,000B0442700 =xBloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària
de 400 a 800 kg de pes

t

Subtotal... 11,70000 11,70000

0,006301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,62421

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,62421COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,99t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 1200 a
4000 kg de pes, col·locats amb grua

G3J42920 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,69267/R 20,990000,033A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 0,69267 0,69267
Maquinària:

12,52150/R 143,760000,0871C13124C7 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t, amb
pinça manipuladora de pedra

h

Subtotal... 12,52150 12,52150
Materials:

12,7700012,770001,000B0442900 =xBloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària
de 1200 a 4000 kg de pes

t

Subtotal... 12,77000 12,77000

0,010391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,99456

0,00%DESPESES INDIRECTES



Pressupost del projecte d´ampliació del port d S´Arenal

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15Data: 06/05/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

25,99456COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,05t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 4000 a
6000 kg de pes, col·locats amb grua

G3J42A20 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,83960/R 20,990000,040A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 0,83960 0,83960
Maquinària:

15,16668/R 143,760000,1055C13124C7 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t, amb
pinça manipuladora de pedra

h

Subtotal... 15,16668 15,16668
Materials:

13,0300013,030001,000B0442A00 =xBloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària
de 4000 a 6000 kg de pes

t

Subtotal... 13,03000 13,03000

0,012591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,04887

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,04887COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,85m3 Formigó per a pilars pantalla, HA-30/B/20/IIIb, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

G451A9H4 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,30125/R 19,470000,375A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,30125 7,30125
Maquinària:

17,65375/R 141,230000,125C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 17,65375 17,65375
Materials:

65,7084064,420001,020B065ED0B =xFormigó HA-30/B/20/IIb de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIb

m3

Subtotal... 65,70840 65,70840

0,182532,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,84593

0,00%DESPESES INDIRECTES

90,84593COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €93,11m3 Formigonat en massa HM-30/B/20/IIIa+Qb mitjançant
encofrat amb motlle lliscant o similar, per a formació
d'espatller, incloen materials, encofrats, mà d'obra i mitjans
auxiliars de fabricació, totalment acabada la unitat (P - 23)

G452X2C3 Rend.: 1,000P- 20

 €89,32m3 Formigó submergit per a murs de molls HM-30/F/20/IIIb+Qb,
de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

G46212J4 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,24750/R 20,990000,250A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 5,24750 5,24750
Maquinària:

12,71070/R 141,230000,090C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 12,71070 12,71070
Materials:

71,1756069,780001,020B064E32A =xFormigó HM-30/F/20/I+Qb de consistència fluïda, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+Qb

m3

Subtotal... 71,17560 71,17560

0,183663,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 89,31746

0,00%DESPESES INDIRECTES

89,31746COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €83,19m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/10/IIIa+E de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIIa+E, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle
vibratori, reglejat

G9GA5P34 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,49500/R 23,300000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8,76150/R 19,470000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,25650 12,25650
Maquinària:

0,65170/R 4,900000,133C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,65170 0,65170
Materials:

70,0980066,760001,050B064C26C =xFormigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+E

m3

Subtotal... 70,09800 70,09800

0,183851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 83,19005

0,00%DESPESES INDIRECTES
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83,19005COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,80t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
22 surf PMB 25/55-65(BM-2) S, amb betum modificat, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat
granític, estesa i compactada

G9H118N1 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,37280/R 23,300000,016A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,40184/R 19,470000,072A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,77464 1,77464
Maquinària:

0,66200/R 66,200000,010C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,38912/R 48,640000,008C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,54530/R 54,530000,010C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 1,59642 1,59642
Materials:

52,4000052,400001,000B9H118N1 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB
25/55-65(BM-2) S, amb betum modificat, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític

t

Subtotal... 52,40000 52,40000

0,026621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,79768

0,00%DESPESES INDIRECTES

55,79768COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18.000,00u Barrera flotant d'hidrocarburs retràctil segons Pla
d'Emergències per Contaminació Accidental d'Aigües
Marines

GAMB3002 Rend.: 1,000P- 24

 €150,00u Analítica pel seguiment de la qualitat de les aigües del medi
marí

GAMB4001 Rend.: 1,000P- 25

 €2.000,00mes Tècnic titulat superior qualificat per a les actuacions
relacionades amb la vigilància i seguiment ambiental

GAMB4002 Rend.: 1,000P- 26

 €0,65m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm
3,5/1,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

GBA14110 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,12594/R 20,990000,006A0121000 =xOficial 1ah

0,05841/R 19,470000,003A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,18435 0,18435
Maquinària:
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0,11400/R 38,000000,003C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,11400 0,11400
Materials:

0,281428,110000,0347BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg

0,068453,720000,0184BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,34987 0,34987

0,002771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,65099

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,65099COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,80m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

GBA1G110 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,12594/R 20,990000,006A0121000 =xOficial 1ah

0,05841/R 19,470000,003A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,18435 0,18435
Maquinària:

0,11400/R 38,000000,003C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,11400 0,11400
Materials:

0,405508,110000,050BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg

0,094863,720000,0255BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,50036 0,50036

0,002771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,80148

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,80148COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,08m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual

GBA31110 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,46930/R 20,990000,070A0121000 =xOficial 1ah

0,68145/R 19,470000,035A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,15075 2,15075
Maquinària:

0,91630/R 26,180000,035C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manualh

Subtotal... 0,91630 0,91630
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Materials:

4,053388,110000,4998BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg

0,929633,720000,2499BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 4,98301 4,98301

0,032261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,08232

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,08232COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,02m Defensa de pantalà de fusta de pi roig tractada en autoclau
d'escairada 7x23 cm amb arestes bisellades col·locada amb
fixacions mecàniques

GBD32211 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,19800/R 20,990000,200A0121000 =xOficial 1ah

3,89400/R 19,470000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,09200 8,09200
Materials:

0,900000,900001,000B0A62F90 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellau

11,9100011,910001,000BBD32210 =xDefensa de pantalà de fusta de pi roig tractada en autoclau
d'escairada 7x23 cm amb arestes bisellades

m

Subtotal... 12,81000 12,81000

0,121381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,02338

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,02338COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €359,00u Bloc prefabricat de formigó de 2,00 x 2,00 x 2,50 m i 0,30 m
de gruix amb HM-30/B/20/I+Qb per a pantalans

GBLP0000 Rend.: 1,000P- 31

 €3.200,00u Mòdul de comptadors totalment equipat i instal·lat ( P-50)GC0000000 Rend.: 1,000P- 32

 €8,56m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà
i col·locat al fons de la rasa

GD7F4575 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36120/R 24,080000,015A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,29205/R 19,470000,015A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,65325 0,65325
Materials:
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7,900007,900001,000BD7F4570 =xTub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació

helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà

m

Subtotal... 7,90000 7,90000

0,009801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,56305

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,56305COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €117,90u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça
prefabricada de formigó, de diàmetre interior 80 cm i
d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es
col·locaran anells de pou prefabricats, col·locada sobre
solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós
col·locació de graons

GDD1U011 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,68900/R 23,300000,330A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,42510/R 19,470000,330A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,11410 14,11410
Maquinària:

4,46200/R 44,620000,100C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 4,46200 4,46200
Materials:

5,4511057,380000,095B064300C =xFormigó 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

m3

80,0100080,010001,000BDD1U010 =xCubeta formigó prefabricat de 80 cm de diàmetre i de 100
cm d'alçària pera a base pou circular, amb junt encadellat

u

13,320004,440003,000BDDZ51A0 =xGraó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

u

0,32672108,907730,003D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 99,10782 99,10782

0,211711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 117,89563

0,00%DESPESES INDIRECTES

117,89563COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €250,00m2 Edificació al punt de subministrament de combustible,
inclosa cimentació, estructura, tancaments i instal·lacions,
totalment acabada.(P-58)

GEDBZ02 Rend.: 1,000P- 35
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 €200,00m2 Coberta per a la zona de tallers GEDBZ05 Rend.: 1,000P- 36

 €6.000,00u Estació depuradora d'aigües residuals prefabricada,
totalment instal·lada.

GESTDEP Rend.: 1,000P- 37

 €12,61m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

GFB19625 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,29760/R 24,080000,220A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,54960/R 20,680000,220A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,84720 9,84720
Materials:

2,611202,560001,020BFB19620 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

m

Subtotal... 2,61120 2,61120

0,147711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,60611

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,60611COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,21m Tub de polietilè de designació PE 100, de 140 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

GFB1G625 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,63200/R 24,080000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh

8,27200/R 20,680000,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 17,90400 17,90400
Materials:

12,0360011,800001,020BFB1G620 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 140 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

m

Subtotal... 12,03600 12,03600

0,268561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,20856

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,20856COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €91,56m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 315 mm
de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons norma
UNE-EN 1555-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

GFB3R325 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,52480/R 24,080001,060A012M000 =xOficial 1a muntadorh

21,92080/R 20,680001,060A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 47,44560 47,44560
Materials:

43,4010042,550001,020BFB3R320 =xTub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 315 mm
de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons
UNE-EN 1555-2, soldat

m

Subtotal... 43,40100 43,40100

0,711681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 91,55828

0,00%DESPESES INDIRECTES

91,55828COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,86m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

GG22TH1K Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,79464/R 24,080000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,41300/R 20,650000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,20764 1,20764
Materials:

1,632001,600001,020BG22TH10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte
de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 1,63200 1,63200

0,018111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,85775

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,85775COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,68m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 3 x
50/ 25 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del
cable de PVC, col·locat en tub

GG31H4A4 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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1,56520/R 24,080000,065A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,34225/R 20,650000,065A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,90745 2,90745
Materials:

10,7304010,520001,020BG31H4A0 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 3 x
50/ 25 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del
cable de PVC

m

Subtotal... 10,73040 10,73040

0,043611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,68146

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,68146COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,42m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2,
col·locat en tub.

GG380807 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,81600/R 24,080000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,13000/R 20,650000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,94600 8,94600
Materials:

1,193401,170001,020BG380800 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2m

0,150000,150001,000BGY38000 =xPart proporcional d'elements especials per a conductors de
coure nus

u

Subtotal... 1,34340 1,34340

0,134191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,42359

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,42359COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.435,29u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer
inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació per
rellotge astronòmic, totalment instal·lat.

GHGAU011 Rend.: 1,000P- 44

 €342,67u Col·locació i instal·lació balisa RAMA, amb base de fosa
d'alumini per a l'ampada de fluorescència compactada de 36
W. (P-79)

GHN00001 Rend.: 1,000P- 45
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 €2.039,53u Hidrant de reg 4'' de DN, amb vàlvula hidràulica volumètrica,
filtre caçapedres, 2 vàlvules de comporta, ventosa amb
vàlvula de bola d'aïllament i accessoris d'unió amb la
canonada principal i de muntatge de mecanismes, apta per
a una pressió màxima de 6 bar, completament muntat i
provat, amb unions i accessoris

GJSMU020 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

168,56000/R 24,080007,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

144,76000/R 20,680007,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 313,32000 313,32000
Maquinària:

328,79000/R 46,970007,000C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 328,79000 328,79000
Materials:

1.392,720001.392,720001,000BJSMU020 =xHidrant de reg 4'' de DN, amb vàlvula hidràulica volumètrica,
filtre caçapedres, 2 vàlvules de comporta, ventosa amb
vàlvula de bola d'aïllament i accessoris d'unió amb la
canonada principal i de muntatge de mecanismes, apta per
a una pressió màxima de 6 bar

u

Subtotal... 1.392,72000 1.392,72000

4,699801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.039,52980

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.039,52980COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €150.000,00u Pòrtic elevador de  15 t, totalment instal·lat. (P-83)GLPE0000 Rend.: 1,000P- 47

 €1.836,00u PUNT NET o model b-15 bàsic, de 5,76 x 2,35 x 2,66 m,
amb cubeta d'acer inoxidable per a possibles vessaments,
entremat resitrable, galvanitzat, tancament amb panells
sandvitx, porta d'accés de 1,1 m i finestra antivandalisme,
equipat amb 1 cubitainer de 1000 l per l'oli mineral usat, 1
cubeta per a bateries, 2 bidons de 50 l per dissolvents, 9
bidons de 200 l per a residus generals, bidó de iltres i draps,
etc. (P-86)

GMI00N01 Rend.: 1,000P- 48

 €450,00u Punt de recollida selectiva. (P-87)GMI00N02 Rend.: 1,000P- 49

 €135,67u Fanal model NICOL-FA 3. Instal·lació i muntatge.GMI00N03 Rend.: 1,000P- 50

 €408,04u Lluminària de globus esfèric amb semicor superior tancat
tious REFLUX ILGL50AP. Col·locació i muntatge.

GMI00N04 Rend.: 1,000P- 51

 €306,33u Llum de paret model TRONIC.GMI00N05 Rend.: 1,000P- 52
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 €42,11u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal
2´´, de 16 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de
llautó amb revestiment de NBR i tancament de seient elàstic,
eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

GN111G97 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,22400/R 24,080000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

6,20400/R 20,680000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,42800 13,42800
Materials:

28,4800028,480001,000BN111G90 =xVàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal
2´´, de 16 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de
llautó amb revestiment de NBR i tancament de seient elàstic,
eix de llautó, amb volant d'acer

u

Subtotal... 28,48000 28,48000

0,201421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,10942

0,00%DESPESES INDIRECTES

42,10942COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €85,52u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada

GN121694 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,00320/R 24,080000,540A012M000 =xOficial 1a muntadorh

11,16720/R 20,680000,540A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 24,17040 24,17040
Materials:

60,9900060,990001,000BN121690 =xVàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

u

Subtotal... 60,99000 60,99000

0,362561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 85,52296

0,00%DESPESES INDIRECTES

85,52296COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €817,12u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb
brides, de 3 vies, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22),
bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE,
accionament per palanca, muntada en pericó de canalització
soterrada

GN32A694 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,50480/R 24,080000,810A012M000 =xOficial 1a muntadorh

16,75080/R 20,680000,810A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 36,25560 36,25560
Materials:

780,32000780,320001,000BN32A690 =xVàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb
brides, de 3 vies, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22),
bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE,
accionament per palanca

u

Subtotal... 780,32000 780,32000

0,543831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 817,11943

0,00%DESPESES INDIRECTES

817,11943COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.609,15u Bomba fecal submergible de 20 m3/h de cabal, com a
màxim, de pressió màxima 2 bar, de preu alt, amb un pas útil
de sòlids de 45 mm, com a màxim i muntada superficialment

GNN2D427 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

96,32000/R 24,080004,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

82,72000/R 20,680004,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 179,04000 179,04000
Materials:

1.427,420001.427,420001,000BNN2D420 =xBomba fecal submergible de 20 m3/h de cabal, com a
màxim, de pressió màxima 2 bar, de preu alt, amb un pas útil
de sólids de 45 mm, com a màxim

u

Subtotal... 1.427,42000 1.427,42000

2,685601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.609,14560

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.609,14560COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €731,25u 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

GNX121C5 Rend.: 1,000P- 57

 €70,28m2 Placa alveolada prefabricada de formigó de 0,30 m d'alçada
i 2,0 m d'amplada, amb formigó per a ambient IIIa+Qb,
recobriment mínim de 5cm i una sobrecàrrega d'ús de
10kN/m2. Inclou col·locació sobre piles, col·locada amb
mitjans terrestres.

GPLMTP00 Rend.: 1,000P- 58

 €124,65u Aparca bicicletes model VOLTA (5 places). Col·locació i
instalació.

GQ115F0R Rend.: 1,000P- 59

 €46,22u Pilona model Calvià amb fosa amb base encastable i barres
de rea amb morter, acabada amb pintura negra antiòxid,
col·locada amb morter el·laborat a l'obra amb formigonera
de 165l. (P-99)

GQ32V002 Rend.: 1,000P- 60

 €256,61u Jardinera model JR2 de planta quadrada i gran capacitat. GQJARD0 Rend.: 1,000P- 61

 €70,71u Norai de fosa de 10 a 20 kg de pes roscat a perns
d'ancoratge

GQQ11102 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,39600/R 20,990000,400A0121000 =xOficial 1ah

7,78800/R 19,470000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,18400 16,18400
Materials:

54,2800054,280001,000BQQ11110 =xNorai de fosa de 10 a 20 kg de pes, per a amarratgeu

Subtotal... 54,28000 54,28000

0,242761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 70,70676

0,00%DESPESES INDIRECTES

70,70676COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,67m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil
d'acabat amb mitjans manuals (P-103).

GR2B1107 Rend.: 1,000P- 63

 €350,00u Subministrament de palmera de més de 2 m d'alçada
(P-107)

GR45A510 Rend.: 1,000P- 64

 €1,50u Plantació de ciques a jardineres (p-105)GR4T6010 Rend.: 1,000P- 65



Pressupost del projecte d´ampliació del port d S´Arenal

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28Data: 06/05/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €40,00u Subministrament de Cycadopyta (Cica)GR4U1D03 Rend.: 1,000P- 66

 €19,12u Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçada 1,5-5 m amb pa
de terra, amb camió grua, en una pendent inferior al 25%
(P-111)

GR643131 Rend.: 1,000P- 67

 €2.000,00pa Partida alçada a justificar per prospecció arqueològicaPAMB4001 Rend.: 1,000P- 68

 €20.000,00pa Partida alçada a justificar per al seguiment de l'evolució de la
flora i fauna marines de la zona de l'obra

PAMB4002 Rend.: 1,000P- 69

 €1.500,00pa Partida alçada a justificar per a la caracterització del material
dragat segons procediments i directrius establerts pel
CEDEX

PAMB4003 Rend.: 1,000P- 70

 €1.000,00pa Partida alçada a justificar per panells informatius de l'obraPAMB4004 Rend.: 1,000P- 71

 €10.000,00pa Partida alçada a justificar per al balisament de la bocanaPPA0007 Rend.: 1,000P- 72

 €6.000,00pa Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa de
clavegueram existent. Totalment acabada.

PPA9002 Rend.: 1,000P- 73

 €30.000,00pa Partida alçada a justificar per la construcció de les escales i
rampes d'accés a les diferents zones del port. (P-0)

PPA00007 Rend.: 1,000P- 74

 €260.762,55pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la Seguretat i
Salut a l'obra

PPA000SS Rend.: 1,000P- 75

 €6.000,00pa Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa
d'aigua existent, totalment acabada.

PPA90001 Rend.: 1,000P- 76
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OBRA PRESSUPOST  S'ARENAL01

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS01

TITOL 3 ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 8)

3.778,90025,73 97.231,10

2 G2131123 m3 Enderroc de fonament de pedra i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió (P - 7)

27.460,70038,92 1.068.770,44

TITOL 3TOTAL 01.01.01 1.166.001,54

OBRA PRESSUPOST  S'ARENAL01

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS01

TITOL 3 MOVIMENTS DE TERRES SOTA L'AIGUA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2H22211 m3 Dragatge general de fons marí, fins a 5 m de fondària, en zona
de sorres, amb draga de cullera de 1000 l i càrrega de material
sobre gànguil (P - 11)

55.900,0008,48 474.032,00

2 G2HA1513 m3 Transport de material de dragatge dins de l'obra amb gànguil
autopropulsat de 150 m3, amb recorregut 1 milla marina,
carregat amb draga de succió (P - 12)

55.900,0003,27 182.793,00

TITOL 3TOTAL 01.01.02 656.825,00

OBRA PRESSUPOST  S'ARENAL01

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS01

TITOL 3 GESTIÓ DE RESIDUS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2R542AA m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 13)

31.239,6006,28 196.184,69

TITOL 3TOTAL 01.01.04 196.184,69

OBRA PRESSUPOST  S'ARENAL01

CAPÍTOL INFRAESTRUCTURA PORTUÀRIA02

TITOL 3 DIC PRINCIPAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3J41B20 t Escullera marítima amb blocs de pedra granítica de 6000 a 8000
kg de pes, col·locats amb grua (P - 14)

69.513,00034,81 2.419.747,53

2 G3J42A20 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 4000 a 6000
kg de pes, col·locats amb grua (P - 18)

14.278,62929,05 414.794,17

3 G3J42610 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg
de pes, col·locats amb pala carregadora (P - 15)

18.196,05016,03 291.682,68

4 F928101F m3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM (P - 2)

2.775,88018,53 51.437,06

5 F931101F m3 Base de tot-u natural , amb estesa i piconatge del material al
95% del PM (P - 3)

51.611,65030,13 1.555.059,01

6 G452X2C3 m3 Formigonat en massa HM-30/B/20/IIIa+Qb mitjançant encofrat
amb motlle lliscant o similar, per a formació d'espatller, incloen
materials, encofrats, mà d'obra i mitjans auxiliars de fabricació,
totalment acabada la unitat (P - 23) (P - 20)

5.730,40093,11 533.557,54

EUR



Pressupost del projecte d´ampliació del port d S´Arenal

PRESSUPOST Pàg.:06/05/14 2Data:

7 G46212J4 m3 Formigó submergit per a murs de molls HM-30/F/20/IIIb+Qb, de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba (P - 21)

7.405,44089,32 661.453,90

TITOL 3TOTAL 01.02.01 5.927.731,89

OBRA PRESSUPOST  S'ARENAL01

CAPÍTOL INFRAESTRUCTURA PORTUÀRIA02

TITOL 3 CONTRADIC02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3J42920 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 1200 a 4000
kg de pes, col·locats amb grua (P - 17)

14.472,32825,99 376.135,80

2 G3J42710 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg
de pes, col·locats amb pala carregadora (P - 16)

2.291,47915,62 35.792,90

3 G3J42610 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg
de pes, col·locats amb pala carregadora (P - 15)

3.622,02616,03 58.061,08

4 F928101F m3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM (P - 2)

1.770,75018,53 32.812,00

5 F931101F m3 Base de tot-u natural , amb estesa i piconatge del material al
95% del PM (P - 3)

7.834,98830,13 236.068,19

6 G452X2C3 m3 Formigonat en massa HM-30/B/20/IIIa+Qb mitjançant encofrat
amb motlle lliscant o similar, per a formació d'espatller, incloen
materials, encofrats, mà d'obra i mitjans auxiliars de fabricació,
totalment acabada la unitat (P - 23) (P - 20)

367,50093,11 34.217,93

7 G46212J4 m3 Formigó submergit per a murs de molls HM-30/F/20/IIIb+Qb, de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba (P - 21)

1.664,74089,32 148.694,58

TITOL 3TOTAL 01.02.02 921.782,48

OBRA PRESSUPOST  S'ARENAL01

CAPÍTOL INFRAESTRUCTURA PORTUÀRIA02

TITOL 3 MOLLS I PANTALANS03

TITOL 4 MOLL CENTRAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F931101F m3 Base de tot-u natural , amb estesa i piconatge del material al
95% del PM (P - 3)

16.964,37030,13 511.136,47

2 F928101F m3 Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM (P - 2)

1.953,72018,53 36.202,43

3 G46212J4 m3 Formigó submergit per a murs de molls HM-30/F/20/IIIb+Qb, de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba (P - 21)

1.331,20089,32 118.902,78

TITOL 4TOTAL 01.02.03.01 666.241,68

OBRA PRESSUPOST  S'ARENAL01

CAPÍTOL INFRAESTRUCTURA PORTUÀRIA02

TITOL 3 MOLLS I PANTALANS03

TITOL 4 PANTALANS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBLP0000 u Bloc prefabricat de formigó de 2,00 x 2,00 x 2,50 m i 0,30 m de
gruix amb HM-30/B/20/I+Qb per a pantalans (P - 31)

146,000359,00 52.414,00

EUR
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2 G451A9H4 m3 Formigó per a pilars pantalla, HA-30/B/20/IIIb, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
(P - 19)

715,40090,85 64.994,09

TITOL 4TOTAL 01.02.03.02 117.408,09

OBRA PRESSUPOST  S'ARENAL01

CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ03

TITOL 3 DIC PRINCIPAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9H118N1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf PMB 25/55-65(BM-2) S, amb betum modificat, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada (P - 23)

1.648,12855,80 91.965,54

2 G9GA5P34 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/10/IIIa+E de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa+E,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori,
reglejat (P - 22)

813,60083,19 67.683,38

3 GPLMTP00 m2 Placa alveolada prefabricada de formigó de 0,30 m d'alçada i 2,0
m d'amplada, amb formigó per a ambient IIIa+Qb, recobriment
mínim de 5cm i una sobrecàrrega d'ús de 10kN/m2. Inclou
col·locació sobre piles, col·locada amb mitjans terrestres. (P - 58)

1.220,80070,28 85.797,82

TITOL 3TOTAL 01.03.01 245.446,74

OBRA PRESSUPOST  S'ARENAL01

CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ03

TITOL 3 CONTRADIC02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9GA5P34 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/10/IIIa+E de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa+E,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori,
reglejat (P - 22)

874,28983,19 72.732,10

2 GPLMTP00 m2 Placa alveolada prefabricada de formigó de 0,30 m d'alçada i 2,0
m d'amplada, amb formigó per a ambient IIIa+Qb, recobriment
mínim de 5cm i una sobrecàrrega d'ús de 10kN/m2. Inclou
col·locació sobre piles, col·locada amb mitjans terrestres. (P - 58)

886,48070,28 62.301,81

TITOL 3TOTAL 01.03.02 135.033,91

OBRA PRESSUPOST  S'ARENAL01

CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ03

TITOL 3 MOLL CENTRAL03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9H118N1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf PMB 25/55-65(BM-2) S, amb betum modificat, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada (P - 23)

817,64655,80 45.624,65

2 G9GA5P34 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/10/IIIa+E de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa+E,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori,
reglejat (P - 22)

211,20783,19 17.570,31

EUR
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3 GPLMTP00 m2 Placa alveolada prefabricada de formigó de 0,30 m d'alçada i 2,0
m d'amplada, amb formigó per a ambient IIIa+Qb, recobriment
mínim de 5cm i una sobrecàrrega d'ús de 10kN/m2. Inclou
col·locació sobre piles, col·locada amb mitjans terrestres. (P - 58)

1.110,00070,28 78.010,80

TITOL 3TOTAL 01.03.03 141.205,76

OBRA PRESSUPOST  S'ARENAL01

CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ03

TITOL 3 PANTALANS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GPLMTP00 m2 Placa alveolada prefabricada de formigó de 0,30 m d'alçada i 2,0
m d'amplada, amb formigó per a ambient IIIa+Qb, recobriment
mínim de 5cm i una sobrecàrrega d'ús de 10kN/m2. Inclou
col·locació sobre piles, col·locada amb mitjans terrestres. (P - 58)

1.257,00070,28 88.341,96

TITOL 3TOTAL 01.03.04 88.341,96

OBRA PRESSUPOST  S'ARENAL01

CAPÍTOL XARXES DE SERVEI04

TITOL 3 AIGÜES RESIDUALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA9002 pa Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa de
clavegueram existent. Totalment acabada. (P - 73)

1,0006.000,00 6.000,00

2 G222H123 m Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica del material excavat (P - 9)

393,00053,26 20.931,18

3 G228F60F m Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95 % PM (P - 10)

393,0008,13 3.195,09

4 GFB19625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 38)

393,00012,61 4.955,73

5 GFB3R325 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 315 mm de
diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons norma
UNE-EN 1555-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 40)

7,00091,56 640,92

6 GNN2D427 u Bomba fecal submergible de 20 m3/h de cabal, com a màxim, de
pressió màxima 2 bar, de preu alt, amb un pas útil de sòlids de
45 mm, com a màxim i muntada superficialment (P - 56)

2,0001.609,15 3.218,30

7 GESTDEP u Estació depuradora d'aigües residuals prefabricada, totalment
instal·lada. (P - 37)

2,0006.000,00 12.000,00

8 GDD1U011 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça
prefabricada de formigó, de diàmetre interior 80 cm i d'alçària
100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran anells
de pou prefabricats, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col·locació de graons (P -
34)

3,000117,90 353,70

9 GN121694 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 54)

3,00085,52 256,56

EUR
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TITOL 3TOTAL 01.04.01 51.551,48

OBRA PRESSUPOST  S'ARENAL01

CAPÍTOL XARXES DE SERVEI04

TITOL 3 AIGÜES PLUVIALS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222H123 m Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica del material excavat (P - 9)

1.522,40053,26 81.083,02

2 G228F60F m Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95 % PM (P - 10)

1.522,0008,13 12.373,86

3 GD7F4575 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i
col·locat al fons de la rasa (P - 33)

1.522,0008,56 13.028,32

4 GDD1U011 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça
prefabricada de formigó, de diàmetre interior 80 cm i d'alçària
100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran anells
de pou prefabricats, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col·locació de graons (P -
34)

68,000117,90 8.017,20

TITOL 3TOTAL 01.04.02 114.502,40

OBRA PRESSUPOST  S'ARENAL01

CAPÍTOL XARXES DE SERVEI04

TITOL 3 ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA90001 pa Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa d'aigua
existent, totalment acabada. (P - 76)

1,0006.000,00 6.000,00

2 G222H123 m Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica del material excavat (P - 9)

60,00053,26 3.195,60

3 G228F60F m Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95 % PM (P - 10)

60,0008,13 487,80

4 GFB19625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 38)

1.014,00012,61 12.786,54

5 GFB1G625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 140 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 39)

828,00030,21 25.013,88

6 GN111G97 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´,
de 16 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó amb
revestiment de NBR i tancament de seient elàstic, eix de llautó,
amb volant d'acer, muntada superficialment (P - 53)

18,00042,11 757,98

7 GN32A694 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb
brides, de 3 vies, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca,
muntada en pericó de canalització soterrada (P - 55)

2,000817,12 1.634,24

EUR
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8 GJSMU020 u Hidrant de reg 4'' de DN, amb vàlvula hidràulica volumètrica, filtre
caçapedres, 2 vàlvules de comporta, ventosa amb vàlvula de
bola d'aïllament i accessoris d'unió amb la canonada principal i
de muntatge de mecanismes, apta per a una pressió màxima de
6 bar, completament muntat i provat, amb unions i accessoris (P -
46)

6,0002.039,53 12.237,18

9 FJS1U001 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor de
connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de
fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material
metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada (P - 5)

13,000182,46 2.371,98

10 FK241FF6 u Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb
connexions embridades de 150 mm de diàmetre, de 250 m3/h
(n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs (P - 6)

1,0002.197,55 2.197,55

TITOL 3TOTAL 01.04.03 66.682,75

OBRA PRESSUPOST  S'ARENAL01

CAPÍTOL XARXES DE SERVEI04

TITOL 3 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222H123 m Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica del material excavat (P - 9)

60,00053,26 3.195,60

2 G228F60F m Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95 % PM (P - 10)

60,0008,13 487,80

3 GG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 41)

2.085,0002,86 5.963,10

4 GG380807 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2, col·locat
en tub. (P - 43)

5.338,18010,42 55.623,84

5 GG31H4A4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 3 x 50/ 25 mm2,
amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC,
col·locat en tub (P - 42)

0,00013,68 0,00

6 FDK262G8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
(P - 4)

14,000101,03 1.414,42

7 GC0000000 u Mòdul de comptadors totalment equipat i instal·lat ( P-50) (P - 32) 1,0003.200,00 3.200,00

8 GHGAU011 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. (P - 44)

1,0002.435,29 2.435,29

TITOL 3TOTAL 01.04.04 72.320,05

OBRA PRESSUPOST  S'ARENAL01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS PORTUÀRIES05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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 - 30)

2.168,86021,02 45.589,44

EUR
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2 GQQ11102 u Norai de fosa de 10 a 20 kg de pes roscat a perns d'ancoratge (P
- 62)

198,00070,71 14.000,58

3 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 - 57)

139,000731,25 101.643,75

4 PPA0007 pa Partida alçada a justificar per al balisament de la bocana (P - 72) 1,00010.000,00 10.000,00

5 GHN00001 u Col·locació i instal·lació balisa RAMA, amb base de fosa
d'alumini per a l'ampada de fluorescència compactada de 36 W.
(P-79) (P - 45)

8,000342,67 2.741,36

6 GLPE0000 u Pòrtic elevador de  15 t, totalment instal·lat. (P-83) (P - 47) 1,000150.000,00 150.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.05 323.975,13

OBRA PRESSUPOST  S'ARENAL01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ06

TITOL 3 TANCAMENTS,DELIMITACIONS I ACCESOS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GQ32V002 u Pilona model Calvià amb fosa amb base encastable i barres de
rea amb morter, acabada amb pintura negra antiòxid, col·locada
amb morter el·laborat a l'obra amb formigonera de 165l. (P-99)
(P - 60)

211,00046,22 9.752,42

2 PPA00007 pa Partida alçada a justificar per la construcció de les escales i
rampes d'accés a les diferents zones del port. (P-0) (P - 74)

1,00030.000,00 30.000,00

TITOL 3TOTAL 01.06.01 39.752,42

OBRA PRESSUPOST  S'ARENAL01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ06

TITOL 3 MOBILIARI URBÀ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 CQ221000 u Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre, de planxa pintada
d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5
mm, ancorada amb dau de formigó (P - 1)

28,00091,63 2.565,64

2 GQ115F0R u Aparca bicicletes model VOLTA (5 places). Col·locació i
instalació. (P - 59)

12,000124,65 1.495,80

3 GQJARD0 u Jardinera model JR2 de planta quadrada i gran capacitat. (P -
61)

56,000256,61 14.370,16

4 GMI00N01 u PUNT NET o model b-15 bàsic, de 5,76 x 2,35 x 2,66 m, amb
cubeta d'acer inoxidable per a possibles vessaments, entremat
resitrable, galvanitzat, tancament amb panells sandvitx, porta
d'accés de 1,1 m i finestra antivandalisme, equipat amb 1
cubitainer de 1000 l per l'oli mineral usat, 1 cubeta per a bateries,
2 bidons de 50 l per dissolvents, 9 bidons de 200 l per a residus
generals, bidó de iltres i draps, etc. (P-86) (P - 48)

1,0001.836,00 1.836,00

5 GMI00N02 u Punt de recollida selectiva. (P-87) (P - 49) 4,000450,00 1.800,00

6 GMI00N03 u Fanal model NICOL-FA 3. Instal·lació i muntatge. (P - 50) 52,000135,67 7.054,84

7 GMI00N04 u Lluminària de globus esfèric amb semicor superior tancat tious
REFLUX ILGL50AP. Col·locació i muntatge. (P - 51)

52,000408,04 21.218,08

8 GMI00N05 u Llum de paret model TRONIC. (P - 52) 27,000306,33 8.270,91

EUR
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TITOL 3TOTAL 01.06.02 58.611,43

OBRA PRESSUPOST  S'ARENAL01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ06

TITOL 3 ZONES VERDES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR2B1107 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil
d'acabat amb mitjans manuals (P-103). (P - 63)

10,5001,67 17,54

2 GR643131 u Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçada 1,5-5 m amb pa de
terra, amb camió grua, en una pendent inferior al 25% (P-111) (P
- 67)

5,00019,12 95,60

3 GR45A510 u Subministrament de palmera de més de 2 m d'alçada (P-107) (P
- 64)

5,000350,00 1.750,00

4 GR4U1D03 u Subministrament de Cycadopyta (Cica) (P - 66) 56,00040,00 2.240,00

5 GR4T6010 u Plantació de ciques a jardineres (p-105) (P - 65) 56,0001,50 84,00

TITOL 3TOTAL 01.06.03 4.187,14

OBRA PRESSUPOST  S'ARENAL01

CAPÍTOL URBANITZACIÓ06

TITOL 3 SENYALITZACIÓ04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBA14110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 3,5/1,5,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 27)

464,0000,65 301,60

2 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 28)

4.557,0000,80 3.645,60

3 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual (P - 29)

275,0008,08 2.222,00

TITOL 3TOTAL 01.06.04 6.169,20

OBRA PRESSUPOST  S'ARENAL01

CAPÍTOL EDIFICACIONS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GEDBZ02 m2 Edificació al punt de subministrament de combustible, inclosa
cimentació, estructura, tancaments i instal·lacions, totalment
acabada.(P-58) (P - 35)

40,000250,00 10.000,00

2 GEDBZ05 m2 Coberta per a la zona de tallers  (P - 36) 410,980200,00 82.196,00

CAPÍTOLTOTAL 01.07 92.196,00

OBRA PRESSUPOST  S'ARENAL01

CAPÍTOL GESTIÓ AMBIENTAL DE LES OBRES08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GAMB3002 u Barrera flotant d'hidrocarburs retràctil segons Pla d'Emergències
per Contaminació Accidental d'Aigües Marines (P - 24)

1,00018.000,00 18.000,00

2 GAMB4001 u Analítica pel seguiment de la qualitat de les aigües del medi marí 30,000150,00 4.500,00

EUR
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(P - 25)

3 GAMB4002 mes Tècnic titulat superior qualificat per a les actuacions relacionades
amb la vigilància i seguiment ambiental (P - 26)

24,0002.000,00 48.000,00

4 PAMB4001 pa Partida alçada a justificar per prospecció arqueològica (P - 68) 1,0002.000,00 2.000,00

5 PAMB4002 pa Partida alçada a justificar per al seguiment de l'evolució de la
flora i fauna marines de la zona de l'obra (P - 69)

1,00020.000,00 20.000,00

6 PAMB4003 pa Partida alçada a justificar per a la caracterització del material
dragat segons procediments i directrius establerts pel CEDEX (P
- 70)

1,0001.500,00 1.500,00

7 PAMB4004 pa Partida alçada a justificar per panells informatius de l'obra (P -
71)

1,0001.000,00 1.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.08 95.000,00

OBRA PRESSUPOST  S'ARENAL01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA000SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la Seguretat i Salut a
l'obra (P - 75)

1,000260.762,55 260.762,55

CAPÍTOLTOTAL 01.09 260.762,55

EUR
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 €91,63uCQ221000 Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base
perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

P- 1

(NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €18,53m3F928101F Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PMP- 2
(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €30,13m3F931101F Base de tot-u natural , amb estesa i piconatge del material al 95% del PMP- 3
(TRENTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €101,03uFDK262G8 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

P- 4

(CENT UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €182,46uFJS1U001 Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor de connexió tipus Barcelona de 45
mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material
metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

P- 5

(CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €2.197,55uFK241FF6 Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb connexions embridades de 150 mm de
diàmetre, de 250 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs

P- 6

(DOS MIL  CENT NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €38,92m3G2131123 Enderroc de fonament de pedra i càrrega manual i mecànica de runa sobre camióP- 7
(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €25,73m3G2143301 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

P- 8

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €53,26mG222H123 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

P- 9

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €8,13mG228F60F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95 % PM

P- 10

(VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €8,48m3G2H22211 Dragatge general de fons marí, fins a 5 m de fondària, en zona de sorres, amb draga de cullera de
1000 l i càrrega de material sobre gànguil

P- 11

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €3,27m3G2HA1513 Transport de material de dragatge dins de l'obra amb gànguil autopropulsat de 150 m3, amb
recorregut 1 milla marina, carregat amb draga de succió

P- 12

(TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €6,28m3G2R542AA Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

P- 13

(SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €34,81tG3J41B20 Escullera marítima amb blocs de pedra granítica de 6000 a 8000 kg de pes, col·locats amb gruaP- 14
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €16,03tG3J42610 Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora

P- 15

(SETZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €15,62tG3J42710 Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora

P- 16

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €25,99tG3J42920 Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 1200 a 4000 kg de pes, col·locats amb gruaP- 17
(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €29,05tG3J42A20 Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 4000 a 6000 kg de pes, col·locats amb gruaP- 18
(VINT-I-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €90,85m3G451A9H4 Formigó per a pilars pantalla, HA-30/B/20/IIIb, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 19

(NORANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €93,11m3G452X2C3 Formigonat en massa HM-30/B/20/IIIa+Qb mitjançant encofrat amb motlle lliscant o similar, per a
formació d'espatller, incloen materials, encofrats, mà d'obra i mitjans auxiliars de fabricació,
totalment acabada la unitat (P - 23)

P- 20

(NORANTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €89,32m3G46212J4 Formigó submergit per a murs de molls HM-30/F/20/IIIb+Qb, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 21

(VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €83,19m3G9GA5P34 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/10/IIIa+E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa+E,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, reglejat

P- 22

(VUITANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €55,80tG9H118N1 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) S, amb
betum modificat, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

P- 23

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €18.000,00uGAMB3002 Barrera flotant d'hidrocarburs retràctil segons Pla d'Emergències per Contaminació Accidental
d'Aigües Marines

P- 24

(DIVUIT MIL EUROS)

 €150,00uGAMB4001 Analítica pel seguiment de la qualitat de les aigües del medi maríP- 25
(CENT CINQUANTA EUROS)

 €2.000,00mesGAMB4002 Tècnic titulat superior qualificat per a les actuacions relacionades amb la vigilància i seguiment
ambiental

P- 26

(DOS MIL EUROS)

 €0,65mGBA14110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 3,5/1,5, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 27

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €0,80mGBA1G110 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

P- 28

(ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €8,08m2GBA31110 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

P- 29

(VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €21,02mGBD32211 Defensa de pantalà de fusta de pi roig tractada en autoclau d'escairada 7x23 cm amb arestes
bisellades col·locada amb fixacions mecàniques

P- 30

(VINT-I-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €359,00uGBLP0000 Bloc prefabricat de formigó de 2,00 x 2,00 x 2,50 m i 0,30 m de gruix amb HM-30/B/20/I+Qb per a
pantalans

P- 31

(TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS)

 €3.200,00uGC0000000 Mòdul de comptadors totalment equipat i instal·lat ( P-50)P- 32
(TRES MIL DOS-CENTS EUROS)

 €8,56mGD7F4575 Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al
fons de la rasa

P- 33

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €117,90uGDD1U011 Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de diàmetre
interior 80 cm i d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran anells de pou
prefabricats, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col·locació
de graons

P- 34

(CENT DISSET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €250,00m2GEDBZ02 Edificació al punt de subministrament de combustible, inclosa cimentació, estructura, tancaments i
instal·lacions, totalment acabada.(P-58)

P- 35

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €200,00m2GEDBZ05 Coberta per a la zona de tallers P- 36
(DOS-CENTS EUROS)

 €6.000,00uGESTDEP Estació depuradora d'aigües residuals prefabricada, totalment instal·lada.P- 37
(SIS MIL EUROS)

 €12,61mGFB19625 Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

P- 38

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €30,21mGFB1G625 Tub de polietilè de designació PE 100, de 140 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

P- 39

(TRENTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €91,56mGFB3R325 Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 315 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie
SDR 17.6, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

P- 40

(NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €2,86mGG22TH1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 41

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €13,68mGG31H4A4 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar,
de secció 3 x 50/ 25 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

P- 42

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €10,42mGG380807 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2, col·locat en tub.P- 43
(DEU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €2.435,29uGHGAU011 Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i
programació per rellotge astronòmic, totalment instal·lat.

P- 44

(DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €342,67uGHN00001 Col·locació i instal·lació balisa RAMA, amb base de fosa d'alumini per a l'ampada de fluorescència
compactada de 36 W. (P-79)

P- 45

(TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €2.039,53uGJSMU020 Hidrant de reg 4'' de DN, amb vàlvula hidràulica volumètrica, filtre caçapedres, 2 vàlvules de
comporta, ventosa amb vàlvula de bola d'aïllament i accessoris d'unió amb la canonada principal i
de muntatge de mecanismes, apta per a una pressió màxima de 6 bar, completament muntat i
provat, amb unions i accessoris

P- 46

(DOS MIL TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €150.000,00uGLPE0000 Pòrtic elevador de  15 t, totalment instal·lat. (P-83)P- 47
(CENT CINQUANTA MIL EUROS)

 €1.836,00uGMI00N01 PUNT NET o model b-15 bàsic, de 5,76 x 2,35 x 2,66 m, amb cubeta d'acer inoxidable per a
possibles vessaments, entremat resitrable, galvanitzat, tancament amb panells sandvitx, porta
d'accés de 1,1 m i finestra antivandalisme, equipat amb 1 cubitainer de 1000 l per l'oli mineral usat,
1 cubeta per a bateries, 2 bidons de 50 l per dissolvents, 9 bidons de 200 l per a residus generals,
bidó de iltres i draps, etc. (P-86)

P- 48

(MIL VUIT-CENTS TRENTA-SIS EUROS)
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 €450,00uGMI00N02 Punt de recollida selectiva. (P-87)P- 49
(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €135,67uGMI00N03 Fanal model NICOL-FA 3. Instal·lació i muntatge.P- 50
(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €408,04uGMI00N04 Lluminària de globus esfèric amb semicor superior tancat tious REFLUX ILGL50AP. Col·locació i
muntatge.

P- 51

(QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €306,33uGMI00N05 Llum de paret model TRONIC.P- 52
(TRES-CENTS SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €42,11uGN111G97 Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de pressió nominal,
cos llautó, comporta de llautó amb revestiment de NBR i tancament de seient elàstic, eix de llautó,
amb volant d'acer, muntada superficialment

P- 53

(QUARANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €85,52uGN121694 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada

P- 54

(VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €817,12uGN32A694 Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 3 vies, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE,
accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada

P- 55

(VUIT-CENTS DISSET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €1.609,15uGNN2D427 Bomba fecal submergible de 20 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 2 bar, de preu
alt, amb un pas útil de sòlids de 45 mm, com a màxim i muntada superficialment

P- 56

(MIL SIS-CENTS NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €731,25uGNX121C5 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- 57

(SET-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €70,28m2GPLMTP00 Placa alveolada prefabricada de formigó de 0,30 m d'alçada i 2,0 m d'amplada, amb formigó per a
ambient IIIa+Qb, recobriment mínim de 5cm i una sobrecàrrega d'ús de 10kN/m2. Inclou
col·locació sobre piles, col·locada amb mitjans terrestres.

P- 58

(SETANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €124,65uGQ115F0R Aparca bicicletes model VOLTA (5 places). Col·locació i instalació.P- 59
(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €46,22uGQ32V002 Pilona model Calvià amb fosa amb base encastable i barres de rea amb morter, acabada amb
pintura negra antiòxid, col·locada amb morter el·laborat a l'obra amb formigonera de 165l. (P-99)

P- 60

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €256,61uGQJARD0 Jardinera model JR2 de planta quadrada i gran capacitat. P- 61
(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €70,71uGQQ11102 Norai de fosa de 10 a 20 kg de pes roscat a perns d'ancoratgeP- 62
(SETANTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €1,67m2GR2B1107 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat amb mitjans manuals (P-103).P- 63
(UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €350,00uGR45A510 Subministrament de palmera de més de 2 m d'alçada (P-107)P- 64
(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)
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 €1,50uGR4T6010 Plantació de ciques a jardineres (p-105)P- 65
(UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €40,00uGR4U1D03 Subministrament de Cycadopyta (Cica)P- 66
(QUARANTA EUROS)

 €19,12uGR643131 Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçada 1,5-5 m amb pa de terra, amb camió grua, en una
pendent inferior al 25% (P-111)

P- 67

(DINOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €2.000,00paPAMB4001 Partida alçada a justificar per prospecció arqueològicaP- 68
(DOS MIL EUROS)

 €20.000,00paPAMB4002 Partida alçada a justificar per al seguiment de l'evolució de la flora i fauna marines de la zona de
l'obra

P- 69

(VINT MIL EUROS)

 €1.500,00paPAMB4003 Partida alçada a justificar per a la caracterització del material dragat segons procediments i
directrius establerts pel CEDEX

P- 70

(MIL CINC-CENTS EUROS)

 €1.000,00paPAMB4004 Partida alçada a justificar per panells informatius de l'obraP- 71
(MIL EUROS)

 €10.000,00paPPA0007 Partida alçada a justificar per al balisament de la bocanaP- 72
(DEU MIL EUROS)

 €6.000,00paPPA9002 Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa de clavegueram existent. Totalment
acabada.

P- 73

(SIS MIL EUROS)

 €30.000,00paPPA00007 Partida alçada a justificar per la construcció de les escales i rampes d'accés a les diferents zones
del port. (P-0)

P- 74

(TRENTA MIL EUROS)

 €260.762,55paPPA000SS Partida alçada de cobrament íntegre per a la Seguretat i Salut a l'obraP- 75
(DOS-CENTS SEIXANTA MIL SET-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS)

 €6.000,00paPPA90001 Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa d'aigua existent, totalment acabada.P- 76
(SIS MIL EUROS)

           M.G.A
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uCQ221000 Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de
gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de
formigó

P- 1  €91,63

BQ211110 Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm,
amb base perforada, vora de forma arrodonida i suports de tub de
50x20x1,5 mm

 €59,35000

Altres conceptes 32,28 €

m3F928101F Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 95 %
del PM

P- 2  €18,53

B0111000 Aigua  €0,06250
B03D1000 Terra seleccionada  €11,47700

Altres conceptes 6,99 €

m3F931101F Base de tot-u natural , amb estesa i piconatge del material al 95% del PMP- 3  €30,13

B0111000 Aigua  €0,06250
B0371000 Tot-u natural  €23,73600

Altres conceptes 6,33 €

uFDK262G8 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 4  €101,03

B0330020 Grava de pedrera, per a drens  €3,21780
BDK214F5 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a

instal·lacions de serveis
 €45,22000

Altres conceptes 52,59 €

uFJS1U001 Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor de connexió
tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de
tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a connexió amb
la canonada, instal·lada

P- 5  €182,46

BJS1U001 Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor de connexió
tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM

 €117,52000

BJS1UZ10 Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada  €30,00000
Altres conceptes 34,94 €

uFK241FF6 Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb connexions
embridades de 150 mm de diàmetre, de 250 m3/h (n), com a màxim, de
manxa i muntat entre tubs

P- 6  €2.197,55

BK241FF0 Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb connexions per a
embridar 150 mm de diàmetre, de 250 m3/h (n), com a màxim, de manxa

 €2.156,66000

Altres conceptes 40,89 €

m3G2131123 Enderroc de fonament de pedra i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió

P- 7  €38,92

Altres conceptes 38,92 €

m3G2143301 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 8  €25,73

Altres conceptes 25,73 €

mG222H123 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
roca, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del
material excavat

P- 9  €53,26

Altres conceptes 53,26 €
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mG228F60F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

P- 10  €8,13

Altres conceptes 8,13 €

m3G2H22211 Dragatge general de fons marí, fins a 5 m de fondària, en zona de sorres,
amb draga de cullera de 1000 l i càrrega de material sobre gànguil

P- 11  €8,48

Altres conceptes 8,48 €

m3G2HA1513 Transport de material de dragatge dins de l'obra amb gànguil autopropulsat
de 150 m3, amb recorregut 1 milla marina, carregat amb draga de succió

P- 12  €3,27

Altres conceptes 3,27 €

m3G2R542AA Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

P- 13  €6,28

Altres conceptes 6,28 €

tG3J41B20 Escullera marítima amb blocs de pedra granítica de 6000 a 8000 kg de pes,
col·locats amb grua

P- 14  €34,81

B0441B00 Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 6000 a 8000
kg de pes

 €14,78000

Altres conceptes 20,03 €

tG3J42610 Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora

P- 15  €16,03

B0442600 Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 100 a 400 kg
de pes

 €12,69000

Altres conceptes 3,34 €

tG3J42710 Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora

P- 16  €15,62

B0442700 Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 400 a 800 kg
de pes

 €11,70000

Altres conceptes 3,92 €

tG3J42920 Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 1200 a 4000 kg de pes,
col·locats amb grua

P- 17  €25,99

B0442900 Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 1200 a 4000
kg de pes

 €12,77000

Altres conceptes 13,22 €

tG3J42A20 Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 4000 a 6000 kg de pes,
col·locats amb grua

P- 18  €29,05

B0442A00 Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 4000 a 6000
kg de pes

 €13,03000

Altres conceptes 16,02 €

m3G451A9H4 Formigó per a pilars pantalla, HA-30/B/20/IIIb, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 19  €90,85

B065ED0B Formigó HA-30/B/20/IIb de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb

 €65,70840

Altres conceptes 25,14 €

m3G452X2C3 Formigonat en massa HM-30/B/20/IIIa+Qb mitjançant encofrat amb motlle
lliscant o similar, per a formació d'espatller, incloen materials, encofrats, mà
d'obra i mitjans auxiliars de fabricació, totalment acabada la unitat (P - 23)

P- 20  €93,11

Sense descomposició 93,11 €
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m3G46212J4 Formigó submergit per a murs de molls HM-30/F/20/IIIb+Qb, de consistència
fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 21  €89,32

B064E32A Formigó HM-30/F/20/I+Qb de consistència fluïda, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+Qb

 €71,17560

Altres conceptes 18,14 €

m3G9GA5P34 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/10/IIIa+E de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIIa+E, escampat des de camió, estesa i
vibratge amb regle vibratori, reglejat

P- 22  €83,19

B064C26C Formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+E

 €70,09800

Altres conceptes 13,09 €

tG9H118N1 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB
25/55-65(BM-2) S, amb betum modificat, de granulometria semidensa per a
capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

P- 23  €55,80

B9H118N1 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2)
S, amb betum modificat, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític

 €52,40000

Altres conceptes 3,40 €

uGAMB3002 Barrera flotant d'hidrocarburs retràctil segons Pla d'Emergències per
Contaminació Accidental d'Aigües Marines

P- 24  €18.000,00

Sense descomposició 18.000,00 €

uGAMB4001 Analítica pel seguiment de la qualitat de les aigües del medi maríP- 25  €150,00

Sense descomposició 150,00 €

mesGAMB4002 Tècnic titulat superior qualificat per a les actuacions relacionades amb la
vigilància i seguiment ambiental

P- 26  €2.000,00

Sense descomposició 2.000,00 €

mGBA14110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 3,5/1,5, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 27  €0,65

BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització  €0,28142
BBA1M000 Microesferes de vidre  €0,06845

Altres conceptes 0,30 €

mGBA1G110 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 28  €0,80

BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització  €0,40550
BBA1M000 Microesferes de vidre  €0,09486

Altres conceptes 0,30 €

m2GBA31110 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

P- 29  €8,08

BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització  €4,05338
BBA1M000 Microesferes de vidre  €0,92963

Altres conceptes 3,10 €

mGBD32211 Defensa de pantalà de fusta de pi roig tractada en autoclau d'escairada 7x23
cm amb arestes bisellades col·locada amb fixacions mecàniques

P- 30  €21,02

B0A62F90 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella  €0,90000
BBD32210 Defensa de pantalà de fusta de pi roig tractada en autoclau d'escairada 7x23

cm amb arestes bisellades
 €11,91000
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Altres conceptes 8,21 €

uGBLP0000 Bloc prefabricat de formigó de 2,00 x 2,00 x 2,50 m i 0,30 m de gruix amb
HM-30/B/20/I+Qb per a pantalans

P- 31  €359,00

Sense descomposició 359,00 €

uGC0000000 Mòdul de comptadors totalment equipat i instal·lat ( P-50)P- 32  €3.200,00

Sense descomposició 3.200,00 €

mGD7F4575 Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

P- 33  €8,56

BD7F4570 Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà

 €7,90000

Altres conceptes 0,66 €

uGDD1U011 Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de
formigó, de diàmetre interior 80 cm i d'alçària 100 cm, amb junt encadellat,
sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats, col·locada sobre
solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col·locació de
graons

P- 34  €117,90

B064300C 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

 €5,45110

BDD1U010 Cubeta formigó prefabricat de 80 cm de diàmetre i de 100 cm d'alçària pera
a base pou circular, amb junt encadellat

 €80,01000

BDDZ51A0 Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb
rodó de D= 18 mm

 €13,32000

Altres conceptes 19,12 €

m2GEDBZ02 Edificació al punt de subministrament de combustible, inclosa cimentació,
estructura, tancaments i instal·lacions, totalment acabada.(P-58)

P- 35  €250,00

Sense descomposició 250,00 €

m2GEDBZ05 Coberta per a la zona de tallers P- 36  €200,00

Sense descomposició 200,00 €

uGESTDEP Estació depuradora d'aigües residuals prefabricada, totalment instal·lada.P- 37  €6.000,00

Sense descomposició 6.000,00 €

mGFB19625 Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al
fons de la rasa

P- 38  €12,61

BFB19620 Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN
12201-2, soldat

 €2,61120

Altres conceptes 10,00 €

mGFB1G625 Tub de polietilè de designació PE 100, de 140 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat
al fons de la rasa

P- 39  €30,21

BFB1G620 Tub de polietilè de designació PE 100, de 140 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN
12201-2, soldat

 €12,03600

Altres conceptes 18,17 €

mGFB3R325 Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 315 mm de diàmetre
nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat i
col·locat al fons de la rasa

P- 40  €91,56
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BFB3R320 Tub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 315 mm de diàmetre
nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons UNE-EN 1555-2, soldat

 €43,40100

Altres conceptes 48,16 €

mGG22TH1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada

P- 41  €2,86

BG22TH10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

 €1,63200

Altres conceptes 1,23 €

mGG31H4A4 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RVFV, tetrapolar, de secció 3 x 50/ 25 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub

P- 42  €13,68

BG31H4A0 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RVFV, tetrapolar, de secció 3 x 50/ 25 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC

 €10,73040

Altres conceptes 2,95 €

mGG380807 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2, col·locat en tub.P- 43  €10,42

BG380800 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2  €1,19340
BGY38000 Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus  €0,15000

Altres conceptes 9,08 €

uGHGAU011 Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6
sortides, doble nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment
instal·lat.

P- 44  €2.435,29

Sense descomposició 2.435,29 €

uGHN00001 Col·locació i instal·lació balisa RAMA, amb base de fosa d'alumini per a
l'ampada de fluorescència compactada de 36 W. (P-79)

P- 45  €342,67

Sense descomposició 342,67 €

uGJSMU020 Hidrant de reg 4'' de DN, amb vàlvula hidràulica volumètrica, filtre
caçapedres, 2 vàlvules de comporta, ventosa amb vàlvula de bola d'aïllament
i accessoris d'unió amb la canonada principal i de muntatge de mecanismes,
apta per a una pressió màxima de 6 bar, completament muntat i provat, amb
unions i accessoris

P- 46  €2.039,53

BJSMU020 Hidrant de reg 4'' de DN, amb vàlvula hidràulica volumètrica, filtre
caçapedres, 2 vàlvules de comporta, ventosa amb vàlvula de bola
d'aïllament i accessoris d'unió amb la canonada principal i de muntatge de
mecanismes, apta per a una pressió màxima de 6 bar

 €1.392,72000

Altres conceptes 646,81 €

uGLPE0000 Pòrtic elevador de  15 t, totalment instal·lat. (P-83)P- 47  €150.000,00

Sense descomposició 150.000,00 €

uGMI00N01 PUNT NET o model b-15 bàsic, de 5,76 x 2,35 x 2,66 m, amb cubeta d'acer
inoxidable per a possibles vessaments, entremat resitrable, galvanitzat,
tancament amb panells sandvitx, porta d'accés de 1,1 m i finestra
antivandalisme, equipat amb 1 cubitainer de 1000 l per l'oli mineral usat, 1
cubeta per a bateries, 2 bidons de 50 l per dissolvents, 9 bidons de 200 l per
a residus generals, bidó de iltres i draps, etc. (P-86)

P- 48  €1.836,00

Sense descomposició 1.836,00 €

uGMI00N02 Punt de recollida selectiva. (P-87)P- 49  €450,00

Sense descomposició 450,00 €
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uGMI00N03 Fanal model NICOL-FA 3. Instal·lació i muntatge.P- 50  €135,67

Sense descomposició 135,67 €

uGMI00N04 Lluminària de globus esfèric amb semicor superior tancat tious REFLUX
ILGL50AP. Col·locació i muntatge.

P- 51  €408,04

Sense descomposició 408,04 €

uGMI00N05 Llum de paret model TRONIC.P- 52  €306,33

Sense descomposició 306,33 €

uGN111G97 Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar
de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó amb revestiment de NBR i
tancament de seient elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
superficialment

P- 53  €42,11

BN111G90 Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar
de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó amb revestiment de NBR i
tancament de seient elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer

 €28,48000

Altres conceptes 13,63 €

uGN121694 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada

P- 54  €85,52

BN121690 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

 €60,99000

Altres conceptes 24,53 €

uGN32A694 Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 3
vies, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per
palanca, muntada en pericó de canalització soterrada

P- 55  €817,12

BN32A690 Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 3
vies, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per
palanca

 €780,32000

Altres conceptes 36,80 €

uGNN2D427 Bomba fecal submergible de 20 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió
màxima 2 bar, de preu alt, amb un pas útil de sòlids de 45 mm, com a màxim
i muntada superficialment

P- 56  €1.609,15

BNN2D420 Bomba fecal submergible de 20 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió
màxima 2 bar, de preu alt, amb un pas útil de sólids de 45 mm, com a màxim

 €1.427,42000

Altres conceptes 181,73 €

uGNX121C5 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- 57  €731,25

Sense descomposició 731,25 €

m2GPLMTP00 Placa alveolada prefabricada de formigó de 0,30 m d'alçada i 2,0 m
d'amplada, amb formigó per a ambient IIIa+Qb, recobriment mínim de 5cm i
una sobrecàrrega d'ús de 10kN/m2. Inclou col·locació sobre piles, col·locada
amb mitjans terrestres.

P- 58  €70,28
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Sense descomposició 70,28 €

uGQ115F0R Aparca bicicletes model VOLTA (5 places). Col·locació i instalació.P- 59  €124,65

Sense descomposició 124,65 €

uGQ32V002 Pilona model Calvià amb fosa amb base encastable i barres de rea amb
morter, acabada amb pintura negra antiòxid, col·locada amb morter el·laborat
a l'obra amb formigonera de 165l. (P-99)

P- 60  €46,22

Sense descomposició 46,22 €

uGQJARD0 Jardinera model JR2 de planta quadrada i gran capacitat. P- 61  €256,61

Sense descomposició 256,61 €

uGQQ11102 Norai de fosa de 10 a 20 kg de pes roscat a perns d'ancoratgeP- 62  €70,71

BQQ11110 Norai de fosa de 10 a 20 kg de pes, per a amarratge  €54,28000
Altres conceptes 16,43 €

m2GR2B1107 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat amb
mitjans manuals (P-103).

P- 63  €1,67

Sense descomposició 1,67 €

uGR45A510 Subministrament de palmera de més de 2 m d'alçada (P-107)P- 64  €350,00

Sense descomposició 350,00 €

uGR4T6010 Plantació de ciques a jardineres (p-105)P- 65  €1,50

Sense descomposició 1,50 €

uGR4U1D03 Subministrament de Cycadopyta (Cica)P- 66  €40,00

Sense descomposició 40,00 €

uGR643131 Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçada 1,5-5 m amb pa de terra, amb
camió grua, en una pendent inferior al 25% (P-111)

P- 67  €19,12

Sense descomposició 19,12 €

paPAMB4001 Partida alçada a justificar per prospecció arqueològicaP- 68  €2.000,00

Sense descomposició 2.000,00 €

paPAMB4002 Partida alçada a justificar per al seguiment de l'evolució de la flora i fauna
marines de la zona de l'obra

P- 69  €20.000,00

Sense descomposició 20.000,00 €

paPAMB4003 Partida alçada a justificar per a la caracterització del material dragat segons
procediments i directrius establerts pel CEDEX

P- 70  €1.500,00

Sense descomposició 1.500,00 €

paPAMB4004 Partida alçada a justificar per panells informatius de l'obraP- 71  €1.000,00

Sense descomposició 1.000,00 €

paPPA0007 Partida alçada a justificar per al balisament de la bocanaP- 72  €10.000,00

Sense descomposició 10.000,00 €

paPPA9002 Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa de clavegueram
existent. Totalment acabada.

P- 73  €6.000,00

Sense descomposició 6.000,00 €
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paPPA00007 Partida alçada a justificar per la construcció de les escales i rampes d'accés a
les diferents zones del port. (P-0)

P- 74  €30.000,00

Sense descomposició 30.000,00 €

paPPA000SS Partida alçada de cobrament íntegre per a la Seguretat i Salut a l'obraP- 75  €260.762,55

Sense descomposició 260.762,55 €

paPPA90001 Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa d'aigua existent,
totalment acabada.

P- 76  €6.000,00

Sense descomposició 6.000,00 €

Gost
Sello
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NIVELL 4: TITOL 4 Import

Titol 4 01.02.03.01 MOLL CENTRAL 666.241,68
Titol 4 01.02.03.02 PANTALANS 117.408,09

01.02.03 MOLLS I PANTALANSTitol 3 783.649,77

783.649,77

NIVELL 3: TITOL 3 Import

Titol 3 01.01.01 ENDERROCS 1.166.001,54
Titol 3 01.01.02 MOVIMENTS DE TERRES SOTA L'AIGUA 656.825,00
Titol 3 01.01.04 GESTIÓ DE RESIDUS 196.184,69

01.01 MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCSCapítol 2.019.011,23

Titol 3 01.02.01 DIC PRINCIPAL 5.927.731,89
Titol 3 01.02.02 CONTRADIC 921.782,48
Titol 3 01.02.03 MOLLS I PANTALANS 783.649,77

01.02 INFRAESTRUCTURA PORTUÀRIACapítol 7.633.164,14

Titol 3 01.03.01 DIC PRINCIPAL 245.446,74
Titol 3 01.03.02 CONTRADIC 135.033,91
Titol 3 01.03.03 MOLL CENTRAL 141.205,76
Titol 3 01.03.04 PANTALANS 88.341,96

01.03 PAVIMENTACIÓCapítol 610.028,37

Titol 3 01.04.01 AIGÜES RESIDUALS 51.551,48
Titol 3 01.04.02 AIGÜES PLUVIALS 114.502,40
Titol 3 01.04.03 ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE 66.682,75
Titol 3 01.04.04 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT 72.320,05

01.04 XARXES DE SERVEICapítol 305.056,68

Titol 3 01.06.01 TANCAMENTS,DELIMITACIONS I ACCESOS 39.752,42
Titol 3 01.06.02 MOBILIARI URBÀ 58.611,43
Titol 3 01.06.03 ZONES VERDES 4.187,14
Titol 3 01.06.04 SENYALITZACIÓ 6.169,20

01.06 URBANITZACIÓCapítol 108.720,19

10.675.980,61

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS 2.019.011,23
Capítol 01.02 INFRAESTRUCTURA PORTUÀRIA 7.633.164,14
Capítol 01.03 PAVIMENTACIÓ 610.028,37
Capítol 01.04 XARXES DE SERVEI 305.056,68
Capítol 01.05 INSTAL·LACIONS PORTUÀRIES 323.975,13
Capítol 01.06 URBANITZACIÓ 108.720,19
Capítol 01.07 EDIFICACIONS 92.196,00
Capítol 01.08 GESTIÓ AMBIENTAL DE LES OBRES 95.000,00
Capítol 01.09 SEGURETAT I SALUT 260.762,55

01 Pressupost  S'ARENALObra 11.447.914,29

11.447.914,29

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost S'ARENAL 11.447.914,29
11.447.914,29

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

11.447.914,29PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

1.488.228,8613 % Despeses Generals SOBRE SOBRE 11.447.914,29....................................................................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 11.447.914,29....................................................................................................................................686.874,86

Subtotal 13.623.018,01

21,00

21 % IVA SOBRE 13.623.039,01....................................................................................................................................2.860.838,19

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 16.483.877,20€

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

( SETZE MILIONS QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES MIL VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VINT
CÈNTIMS )

Palma, maig de 2014 

 L'autor del projecte

 Sgt. Miquel Gost Amengual

           M.G.A
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