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Pressupost parc eòlic flotant

AMIDAMENTS Pàg.:18/01/16 1Data:

PRESSUPOST  01OBRA 01
DIC SECCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió1 G22D2011

AMIDAMENT DIRECTE 153,100

m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió2 G2212101

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

C#*D#*E#*F#1 Mides excavació dic sec 300,000 60,000 10,000 180.000,000

C#*D#*E#*F#2 Canal de sortida 20,000 60,000 8,500 10.200,000

TOTAL AMIDAMENT 190.200,000

m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot3 G45C1DH3

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

C#*D#*E#*F#1 Llosa dic sec 305,000 20,000 1,000 6.100,000

TOTAL AMIDAMENT 6.100,000

m3 Reducció de nivell freàtic de 2 m amb un equip de 75 m de llargària amb una llança de succió per metre de 3 m de
fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de cabal màxim en terreny de permeabilitat de 1E-04 m/s

4 G263C382

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

C#*D#*E#*F#1 Dimensions excavació x 4 300,000 60,000 8,500 4,000 612.000,000

TOTAL AMIDAMENT 612.000,000

m2 Clavament individual de palplanxes no recuperables d'acer al carboni 240, de 450 mm d'amplada útil i de 6 mm de gruix
amb un moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m fins una fondària entre 4 i 8 m en terreny de sorres

5 G3H18623

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

C#*D#*E#*F#1 Lateral llarg 300,000 20,000 2,000 12.000,000

C#*D#*E#*F#2 Lateral curt 60,000 20,000 2,000 2.400,000

C#*D#*E#*F#3 Canal sortida 20,000 20,000 2,000 800,000

TOTAL AMIDAMENT 15.200,000

m3 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 150 m3/h i
alçària manomètrica total fins a 10 m

6 G2616H02

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

C#*D#*E#*F#1 6 bombes Qtot=1800m3/h 300,000 60,000 10,000 6,000 1.080.000,000

TOTAL AMIDAMENT 1.080.000,000

m Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i graves7 GD5BU010

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

EUR



Pressupost parc eòlic flotant

AMIDAMENTS Pàg.:18/01/16 2Data:

C#*D#*E#*F#1 Zona inferior llosa dic 300,000 60,000 18.000,000

TOTAL AMIDAMENT 18.000,000

m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

8 GD7F7375

AMIDAMENT DIRECTE 450,000

m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

9 GD7FA375

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

kg Acer Y 1860 S en cordons per a pretesar en ancoratges provisionals al terreny, incloent-hi ancoratges, beina,
injecció de beurada, accessoris i tesat, inclòs part proporcional de cap d'ancoratge

10 G3L1U410

AMIDAMENT DIRECTE 32.448,000

m Perforació d'ancoratge provisional o permanent en qualsevol tipus de terreny11 G3L1U300

AMIDAMENT DIRECTE 6.240,000

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, colPlocació i vibrat

12 G3Z1U030

AMIDAMENT DIRECTE 1.800,000

u Partida alçada per a les tasuqes d'inundació de dic sec i connexió amb canal de sortida al
mar. Inclou la inundació controlada del recinte, tasques de tall de palplanxes necessaries.
Totalment finalitzat.

13 PA00IN

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Partida alçada per al drenatge del dic sec per a la disposició de construcció de la següent partida de plataformes flotants14 PA01IN

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
ESTRUCTURA FLOTANTCAPÍTOL 02
FORMIGONATTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó per a bigues, HP-40/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba1 G4531KH4

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

C#*D#*E#*F#1 Cilindre de flotació 2.968,000 15,000 44.520,000

C#*D#*E#*F#2 Zona de transició 185,000 15,000 2.775,000

C#*D#*E#*F#3 Torre 1.035,000 15,000 15.525,000

TOTAL AMIDAMENT 62.820,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:18/01/16 3Data:

m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)2 G7811100

AMIDAMENT DIRECTE 7.770,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat corbat per a membranes, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist3 G4DDAD12

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

C#*D#*E#*F#1 Cilindre flotació 5.937,000 2,000 15,000 178.110,000

C#*D#*E#*F#2 Zona de transició 378,000 2,000 15,000 11.340,000

C#*D#*E#*F#3 Torre 2.264,000 2,000 15,000 67.920,000

TOTAL AMIDAMENT 257.370,000

m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim4 G4DE1900

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

C#*D#*E#*F#1 Volum cúbic de l'estructura 245,000 9,700 15,000 35.647,500

TOTAL AMIDAMENT 35.647,500

PRESSUPOST  01OBRA 01
ESTRUCTURA FLOTANTCAPÍTOL 02
ARMADURESTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre com a màxim 32 mm, per a l'armadura de
membranes

1 G4BD3101

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

C#*D#*E#*F#1 Longitudinal cilindre de flotació
12@25cm 2 cares

4,430 5.937,000 2,000 15,000 789.027,300

C#*D#*E#*F#2 Transversal cilindre de flotació
16@25cm 2 cares

9,860 5.937,000 2,000 15,000 1.756.164,600

C#*D#*E#*F#3 Longitudinal zona de transició
12@25cm 2 cares

4,430 378,000 2,000 15,000 50.236,200

C#*D#*E#*F#4 Transversal zona de transició
16@25cm 2 cares

9,860 378,000 2,000 15,000 111.812,400

C#*D#*E#*F#5 Longitudinal torre 12@30cm 2 cares 3,850 2.264,000 2,000 15,000 261.492,000

C#*D#*E#*F#6 Transversal torre 12@25cm 2 cares 4,430 2.264,000 2,000 15,000 300.885,600

TOTAL AMIDAMENT 3.269.618,100

u Ancoratge actiu de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de 5500 kN de força, com a màxim, col·locat2 E4A71191

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

C#*D#*E#*F#1 Ancoratges cota superior 24,000 15,000 360,000

TOTAL AMIDAMENT 360,000

u Ancoratge actiu de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de 3500 kN de força, com a màxim, col·locat3 E4A71171

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

EUR



Pressupost parc eòlic flotant

AMIDAMENTS Pàg.:18/01/16 4Data:

C#*D#*E#*F#1 Ancoratges secció intermitja 24,000 15,000 360,000

TOTAL AMIDAMENT 360,000

u Ancoratge cec de culata de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de 5500 kN de força, com a màxim, col·locat4 E4A76191

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

C#*D#*E#*F#1 Finalització tendons superior 24,000 15,000 360,000

TOTAL AMIDAMENT 360,000

u Ancoratge cec de culata de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de 3500 kN de força, com a màxim, col·locat5 E4A76171

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

C#*D#*E#*F#1 Finalització tendons inferiors 24,000 15,000 360,000

TOTAL AMIDAMENT 360,000

m Beina de tub d'acer corrugat per a armadures actives de diàmetre 90 mm i 0,3 mm de gruix, fixada amb filferros6 G4A81A11

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

C#*D#*E#*F#1 Tram superior 24,000 80,000 15,000 28.800,000

TOTAL AMIDAMENT 28.800,000

m Beina de tub d'acer corrugat per a armadures actives de diàmetre 120 mm i 0,3 mm de gruix, fixada amb filferros7 G4A81C11

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

C#*D#*E#*F#1 Tram inferior 175,000 24,000 15,000 63.000,000

TOTAL AMIDAMENT 63.000,000

kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, fins a 31 cordons de 15,2 mm de diàmetre nominal, enfilats
amb beines de llargària superior a 70 m

8 G4AA1B20

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

C#*D#*E#*F#1 Tendons 15-0,6'' 175,000 24,000 15,000 63.000,000

C#*D#*E#*F#2 Tendons 24-0,6'' 80,000 24,000 15,000 28.800,000

TOTAL AMIDAMENT 91.800,000

t Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 5000 kN de força9 G4AC1600

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

C#*D#*E#*F#1 Tesat zona inferior 24,000 469,200 15,000 168.912,000

TOTAL AMIDAMENT 168.912,000

t Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 4000 kN de força10 G4AC1500

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

C#*D#*E#*F#1 Tesat zona superior 306,000 24,000 15,000 110.160,000

TOTAL AMIDAMENT 110.160,000

EUR



Pressupost parc eòlic flotant

AMIDAMENTS Pàg.:18/01/16 5Data:

l Injecció de beines per a armadures actives, amb beurada de ciment11 G4AE1000

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

C#*D#*E#*F#1 Tendons 15-0,6'' 4,935 24,000 15,000 1.776,600

C#*D#*E#*F#2 Tendons 24-0,6'' 29,250 24,000 15,000 10.530,000

TOTAL AMIDAMENT 12.306,600

PRESSUPOST  01OBRA 01
ESTRUCTURA FLOTANTCAPÍTOL 02
ESTRUCTURA INTERIORTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

kg Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular,
hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura

1 G4R11025

AMIDAMENT DIRECTE 498.469,500

u Sistema de bombeig i extracció d'aigues de filtració en interior de l'estructura. Inclou bombes d'impulsió i tots el
elements necessàris per a l'evacuació.

2 PA00GP

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Partida alçada per al subministrament i colPlocació de 2 elevadors, adaptats a la geometria definida en planols.
Totalment colPlocat i assegurat per al tranport. Inclou posada en funcionament i part proporcionals de tots els
elements necessàris per al seu corerecte funcionament.

3 PA00AS

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u dfdf4 G9N00T

AMIDAMENT DIRECTE 10.955,100

u Partida alçada per a construcció de porta estanca tipus vaixell, amb sistema de trabament per roda interior i
exterior, de dimensions màximes 2x1,5m.

5 PA00PE

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Barana metàl·lica d'acer inoxidable AISI304, de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada
100 cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de 60x30
mm, incloent part proporcional de placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada

6 GB02U010

AMIDAMENT DIRECTE 9.078,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
ESTRUCTURA FLOTANTCAPÍTOL 02
TRANSPORT I FONDEIGTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

dia Partida alçada per al remolc de l'estructura fins al punt de fondeig 1 PA00REES

EUR



Pressupost parc eòlic flotant

AMIDAMENTS Pàg.:18/01/16 6Data:

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

C#*D#*E#*F#1 15 estructures x 3 dies 15,000 3,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

u Partida alçada per al fondeig de l'estructura . Inclou transport de terres fins a punt de fondeig i totes les tasques
necessàries per a dur-lo a terme, a distàncies de fins a 20milles nàutiques de la zona de construcció.

2 PA00FOES

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació3 G2A11000

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

C#*D#*E#*F#1 Terra amb densitat 25 t/m3 fruit de la
producció de l'acer

4.566,000 15,000 68.490,000

TOTAL AMIDAMENT 68.490,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
EVACUACIÓ ELÈCTRICACAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cables de 3 nuclis amb secció de 3x120mm2 amb conductor de coure i aïllament XLPE amb cobertura de PVC1 XLPE120M

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

C#*D#*E#*F#1 Cablejat 34 kV intern 29.450,000 29.450,000

TOTAL AMIDAMENT 29.450,000

m Cables de 3 nuclis amb aïllament de XLPE, conductor de coure i secció de 300 mm2 de alta tensió 132 kV2 XLPE300M

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

C#*D#*E#*F#1 2 x cable 132kV 2,000 58.300,000 116.600,000

TOTAL AMIDAMENT 116.600,000

dia Instal·lació del cablejat intern i de connexió amb la xarxa elèctrica local estimada3 INSCABLE

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

u Entre de cable al Dic Sud del Port de Barcelona 4 ENTRCABL

AMIDAMENT DIRECTE 2,500

u Partida alçada de construcció de subestació transformadora 34/132 kV offshore5 PA00COSO

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FONAMENTACIONSCAPÍTOL 04

EUR



Pressupost parc eòlic flotant

AMIDAMENTS Pàg.:18/01/16 7Data:

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida alçada per al subministrament de pilots de succió per al present parc al port de Barcelona1 PA00SUPI

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

dia Partida alçada per transport i fondeig dels pilots de succió a l'emplaçament del parc, incloent les mesures de protecció
ambiental

2 PA00INPI

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
MOORINGSCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, amb més de 31 cordons de 15,2 mm de diàmetre nominal,
enfilats amb beines de llargària superior a 70 m

1 G4AA1K20

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

C#*D#*E#*F#1 3 x tendons x 190 kg/m x 1275 m x
aerogenerador

3,000 190,000 1.281,000 4,000 2.920.680,000

C#*D#*E#*F#2 3 x tendons x 190 kg/m x 1350 m x
aerogenerador

3,000 190,000 1.357,000 4,000 3.093.960,000

C#*D#*E#*F#3 3 x tendons x 190 kg/m x 1200 m x
aerogenerador

3,000 190,000 1.206,000 1,000 687.420,000

C#*D#*E#*F#4 3 x tendons x 190 kg/m x 1125 m x
aerogenerador

3,000 190,000 1.130,000 1,000 644.100,000

C#*D#*E#*F#5 3 x tendons x 190 kg/m x 975 m x
aerogenerador

3,000 190,000 979,000 2,000 1.116.060,000

C#*D#*E#*F#6 3 x tendons x 190 kg/m x 1575 m x
aerogenerador

3,000 190,000 1.585,000 3,000 2.710.350,000

TOTAL AMIDAMENT 11.172.570,000

u Partida alçada per al muntatge/assemblatge de moorings a les estructures flotants en port2 PA00INMO

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
AEROGENERADORSCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Aerogenerador de 8 MW Vestas V164-8.0 MW 1 PAAERO80

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

t Transport gòndoles des de Villadangos del Páramo per carretera2 PATRANSA8

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

C#*D#*E#*F#1 15,000 390,000 5.850,000

EUR



Pressupost parc eòlic flotant

AMIDAMENTS Pàg.:18/01/16 8Data:

TOTAL AMIDAMENT 5.850,000

t Transport pales 80 m en transport especial3 PATRANSP8

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

C#*D#*E#*F#1 35,000 45,000 1.575,000

TOTAL AMIDAMENT 1.575,000

dia Partida alçada per al transport i muntatge dels aerogeneradors al punt de fondeig de l'estructura4 PA00MUAE

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

C#*D#*E#*F#1 12 dies x 5 vegades (grups de 3
estructures)

12,000 5,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1 I2RA8890

AMIDAMENT DIRECTE 54,740

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no especials amb una densitat
0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

2 I2RA8680

AMIDAMENT DIRECTE 1.268,350

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3 I2RA8770

AMIDAMENT DIRECTE 82,500

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4 I2RA8SB0

AMIDAMENT DIRECTE 69,800

m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de
capacitat

5 I2R540M0

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

C#*D#*E#*F#1 Metalls 1.268,350 1.268,350

C#*D#*E#*F#2 Fusta 54,740 54,740

C#*D#*E#*F#3 Plàstics 82,500 82,500

C#*D#*E#*F#4 Residus vegetals 69,800 69,800

TOTAL AMIDAMENT 1.475,390

EUR



Pressupost parc eòlic flotant

AMIDAMENTS Pàg.:18/01/16 9Data:

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6 I2RA71H0

AMIDAMENT DIRECTE 3.141,700

m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat7 I2R540S0

AMIDAMENT DIRECTE 3.141,700

m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

8 I2R24200

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

C#*D#*E#*F#1 Fusta 54,740 54,740

C#*D#*E#*F#2 Metalls 1.268,350 1.268,350

C#*D#*E#*F#3 Plàstics 82,500 82,500

C#*D#*E#*F#4 Restes vegetals 69,800 69,800

TOTAL AMIDAMENT 1.475,390

PRESSUPOST  01OBRA 01
ALTRESCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida alçada per al pressupost de control de qualitat associada al present projecte1 PA00COQU

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Partida alçada per al pressupost de seguretat i salut2 PA000ESS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Pressupost parc eòlic flotant

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 18/01/16

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €221,04uE4A71171 Ancoratge actiu de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de 3500 kN de força, com a màxim,
col·locat

P- 1

(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €740,94uE4A71191 Ancoratge actiu de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de 5500 kN de força, com a màxim,
col·locat

P- 2

(SET-CENTS QUARANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €201,14uE4A76171 Ancoratge cec de culata de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de 3500 kN de força, com a
màxim, col·locat

P- 3

(DOS-CENTS UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €669,97uE4A76191 Ancoratge cec de culata de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de 5500 kN de força, com a
màxim, col·locat

P- 4

(SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €100.000,00uENTRCABL Entre de cable al Dic Sud del Port de Barcelona P- 5
(CENT  MIL EUROS)

 €2,52m3G2212101 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 6
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €0,84m2G22D2011 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camióP- 7
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €0,80m3G2616H02 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal
màxim de 150 m3/h i alçària manomètrica total fins a 10 m

P- 8

(ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €1,84m3G263C382 Reducció de nivell freàtic de 2 m amb un equip de 75 m de llargària amb una llança de succió per
metre de 3 m de fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de cabal màxim en terreny de
permeabilitat de 1E-04 m/s

P- 9

(UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €9,98m3G2A11000 Subministrament de terra seleccionada d'aportacióP- 10
(NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €145,57m2G3H18623 Clavament individual de palplanxes no recuperables d'acer al carboni 240, de 450 mm d'amplada
útil i de 6 mm de gruix amb un moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m fins una fondària entre 4
i 8 m en terreny de sorres

P- 11

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €47,95mG3L1U300 Perforació d'ancoratge provisional o permanent en qualsevol tipus de terrenyP- 12
(QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €12,30kgG3L1U410 Acer Y 1860 S en cordons per a pretesar en ancoratges provisionals al terreny, incloent-hi
ancoratges, beina,
injecció de beurada, accessoris i tesat, inclòs part proporcional de cap d'ancoratge

P- 13

(DOTZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €84,32m3G3Z1U030 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, colPlocació i vibrat

P- 14

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €112,17m3G4531KH4 Formigó per a bigues, HP-40/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

P- 15

(CENT DOTZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €105,66m3G45C1DH3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

P- 16

(CENT CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €6,27mG4A81A11 Beina de tub d'acer corrugat per a armadures actives de diàmetre 90 mm i 0,3 mm de gruix, fixada
amb filferros

P- 17

(SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €7,62mG4A81C11 Beina de tub d'acer corrugat per a armadures actives de diàmetre 120 mm i 0,3 mm de gruix,
fixada amb filferros

P- 18

(SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €1,83kgG4AA1B20 Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, fins a 31 cordons de 15,2 mm de
diàmetre nominal, enfilats amb beines de llargària superior a 70 m

P- 19

(UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €2,37kgG4AA1K20 Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, amb més de 31 cordons de 15,2 mm
de diàmetre nominal, enfilats amb beines de llargària superior a 70 m

P- 20

(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €1,18tG4AC1500 Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 4000 kN de forçaP- 21
(UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €1,23tG4AC1600 Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 5000 kN de forçaP- 22
(UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €2,13lG4AE1000 Injecció de beines per a armadures actives, amb beurada de cimentP- 23
(DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €1,32kgG4BD3101 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre com a màxim 32
mm, per a l'armadura de membranes

P- 24

(UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €87,18m2G4DDAD12 Muntatge i desmuntatge d'encofrat corbat per a membranes, amb tauler de fusta de pi, per a
deixar el formigó vist

P- 25

(VUITANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €11,48m3G4DE1900 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màximP- 26
(ONZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €4,08kgG4R11025 Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, per a estructures, en perfils laminats tipus L,
rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura

P- 27

(QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €6,50m2G7811100 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1)

P- 28

(SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €50,27uG9N00T dfdfP- 29
(CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €60,56uGB02U010 Barana metàl·lica d'acer inoxidable AISI304, de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb
muntants cada
100 cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser
inferior de 60x30
mm, incloent part proporcional de placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada

P- 30

(SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €12,36mGD5BU010 Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i gravesP- 31
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €12,30mGD7F7375 Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la
rasa

P- 32

(DOTZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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 €20,80mGD7FA375 Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la
rasa

P- 33

(VINT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €19,76m3I2R24200 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

P- 34

(DINOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €13,48m3I2R540M0 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat

P- 35

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €60,42m3I2R540S0 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1
m3 de capacitat

P- 36

(SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €8,73m3I2RA71H0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 37

(VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €-40,00m3I2RA8680 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no
especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 38

(MENYS QUARANTA EUROS)

 €0,00m3I2RA8770 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de plàstic no especials amb
una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 39

(ZERO EUROS)

 €6,08m3I2RA8890 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta no especials amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 40

(SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €22,50m3I2RA8SB0 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no especials
amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 41

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €100.000,00diaINSCABLE Instal·lació del cablejat intern i de connexió amb la xarxa elèctrica local estimadaP- 42
(CENT  MIL EUROS)

 €115.000,00uPA00AS Partida alçada per al subministrament i colPlocació de 2 elevadors, adaptats a la geometria
definida en planols.
Totalment colPlocat i assegurat per al tranport. Inclou posada en funcionament i part proporcionals
de tots els
elements necessàris per al seu corerecte funcionament.

P- 43

(CENT QUINZE MIL EUROS)

 €70.000,00uPA00GP Sistema de bombeig i extracció d'aigues de filtració en interior de l'estructura. Inclou bombes
d'impulsió i tots el
elements necessàris per a l'evacuació.

P- 44

(SETANTA MIL EUROS)

 €30.000,00uPA00IN Partida alçada per a les tasuqes d'inundació de dic sec i connexió amb canal de sortida al
mar. Inclou la inundació controlada del recinte, tasques de tall de palplanxes necessaries.
Totalment finalitzat.

P- 45

(TRENTA MIL EUROS)



Pressupost parc eòlic flotant

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4Data: 18/01/16

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €50.000,00uPA00PE Partida alçada per a construcció de porta estanca tipus vaixell, amb sistema de trabament per roda
interior i
exterior, de dimensions màximes 2x1,5m.

P- 46

(CINQUANTA MIL EUROS)

 €30.000,00uPA01IN Partida alçada per al drenatge del dic sec per a la disposició de construcció de la següent partida
de plataformes flotants

P- 47

(TRENTA MIL EUROS)

 €940.273,33uPA000ESS Partida alçada per al pressupost de seguretat i salutP- 48
(NOU-CENTS QUARANTA MIL DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES
CÈNTIMS)

 €2.466.656,43uPA00COQU Partida alçada per al pressupost de control de qualitat associada al present projecteP- 49
(DOS MILIONS QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS
AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €5.000.000,00uPA00COSO Partida alçada de construcció de subestació transformadora 34/132 kV offshoreP- 50
(CINC MILIONS EUROS)

 €73.500,00uPA00FOES Partida alçada per al fondeig de l'estructura . Inclou transport de terres fins a punt de fondeig i
totes les tasques
necessàries per a dur-lo a terme, a distàncies de fins a 20milles nàutiques de la zona de
construcció.

P- 51

(SETANTA-TRES MIL CINC-CENTS EUROS)

 €500.000,00uPA00INMO Partida alçada per al muntatge/assemblatge de moorings a les estructures flotants en portP- 52
(CINC-CENTS  MIL EUROS)

 €45.000,00diaPA00INPI Partida alçada per transport i fondeig dels pilots de succió a l'emplaçament del parc, incloent les
mesures de protecció ambiental

P- 53

(QUARANTA-CINC MIL EUROS)

 €100.000,00diaPA00MUAE Partida alçada per al transport i muntatge dels aerogeneradors al punt de fondeig de l'estructuraP- 54
(CENT  MIL EUROS)

 €45.000,00diaPA00REES Partida alçada per al remolc de l'estructura fins al punt de fondeig P- 55
(QUARANTA-CINC MIL EUROS)

 €240.000,00uPA00SUPI Partida alçada per al subministrament de pilots de succió per al present parc al port de BarcelonaP- 56
(DOS-CENTS QUARANTA MIL EUROS)

 €8.000.000,00uPAAERO80 Aerogenerador de 8 MW Vestas V164-8.0 MW P- 57
(VUIT MILIONS EUROS)

 €50,00tPATRANSA8 Transport gòndoles des de Villadangos del Páramo per carreteraP- 58
(CINQUANTA EUROS)

 €50,00tPATRANSP8 Transport pales 80 m en transport especialP- 59
(CINQUANTA EUROS)

 €28,18mXLPE120M Cables de 3 nuclis amb secció de 3x120mm2 amb conductor de coure i aïllament XLPE amb
cobertura de PVC

P- 60

(VINT-I-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €70,12mXLPE300M Cables de 3 nuclis amb aïllament de XLPE, conductor de coure i secció de 300 mm2 de alta tensió
132 kV

P- 61

(SETANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
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uE4A71171 Ancoratge actiu de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de 3500 kN de
força, com a màxim, col·locat

P- 1  €221,04

B4A71107 Ancoratge de tipus actiu de planxa d'acer, per a tesats de 3500 kN com a
màxim

 €209,03000

Altres conceptes 12,01 €

uE4A71191 Ancoratge actiu de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de 5500 kN de
força, com a màxim, col·locat

P- 2  €740,94

B4A71109 Ancoratge de tipus actiu de planxa d'acer, per a tesats de 5500 kN com a
màxim

 €728,93000

Altres conceptes 12,01 €

uE4A76171 Ancoratge cec de culata de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de 3500
kN de força, com a màxim, col·locat

P- 3  €201,14

B4A76107 Ancoratge de tipus cec de culata de planxa d'acer, per a tesats de 3500 kN
com a màxim

 €189,13000

Altres conceptes 12,01 €

uE4A76191 Ancoratge cec de culata de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de 5500
kN de força, com a màxim, col·locat

P- 4  €669,97

B4A76109 Ancoratge de tipus cec de culata de planxa d'acer, per a tesats de 5500 kN
com a màxim

 €657,96000

Altres conceptes 12,01 €

uENTRCABL Entre de cable al Dic Sud del Port de Barcelona P- 5  €100.000,00

Sense descomposició 100.000,00 €

m3G2212101 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

P- 6  €2,52

Altres conceptes 2,52 €

m2G22D2011 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

P- 7  €0,84

Altres conceptes 0,84 €

m3G2616H02 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba
submergible per a un cabal màxim de 150 m3/h i alçària manomètrica total
fins a 10 m

P- 8  €0,80

Altres conceptes 0,80 €

m3G263C382 Reducció de nivell freàtic de 2 m amb un equip de 75 m de llargària amb una
llança de succió per metre de 3 m de fondària amb bomba de 22 kW i 320
m3/h de cabal màxim en terreny de permeabilitat de 1E-04 m/s

P- 9  €1,84

Altres conceptes 1,84 €

m3G2A11000 Subministrament de terra seleccionada d'aportacióP- 10  €9,98

B03D1000 Terra seleccionada  €9,98000
Altres conceptes 0,00 €

m2G3H18623 Clavament individual de palplanxes no recuperables d'acer al carboni 240, de
450 mm d'amplada útil i de 6 mm de gruix amb un moment d'inèrcia entre
1501 i 3500 cm4/m fins una fondària entre 4 i 8 m en terreny de sorres

P- 11  €145,57

B3H18620 Palplanxa no recuperable d'acer al carboni 240, de 450 mm d'amplada útil i
de 6 mm de gruix, amb un moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m

 €130,32000

Altres conceptes 15,25 €

mG3L1U300 Perforació d'ancoratge provisional o permanent en qualsevol tipus de terrenyP- 12  €47,95

Sense descomposició 47,95 €
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kgG3L1U410 Acer Y 1860 S en cordons per a pretesar en ancoratges provisionals al
terreny, incloent-hi ancoratges, beina,
injecció de beurada, accessoris i tesat, inclòs part proporcional de cap
d'ancoratge

P- 13  €12,30

BD7F7370 Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà

 €11,59000

Altres conceptes 0,71 €

m3G3Z1U030 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a
regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, colPlocació i vibrat

P- 14  €84,32

Sense descomposició 84,32 €

m3G4531KH4 Formigó per a bigues, HP-40/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 15  €112,17

B066RH0B Formigó HP-40/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIIa

 €82,24550

Altres conceptes 29,92 €

m3G45C1DH3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 16  €105,66

B065EV0B Formigó HA-30/B/20/IV de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV

 €76,72440

Altres conceptes 28,94 €

mG4A81A11 Beina de tub d'acer corrugat per a armadures actives de diàmetre 90 mm i
0,3 mm de gruix, fixada amb filferros

P- 17  €6,27

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,08175
B4A818A0 Beina de tub d'acer corrugat, de 90 mm de diàmetre i 0,3 mm  €4,15000

Altres conceptes 2,04 €

mG4A81C11 Beina de tub d'acer corrugat per a armadures actives de diàmetre 120 mm i
0,3 mm de gruix, fixada amb filferros

P- 18  €7,62

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,08175
B4A81AA0 Beina de tub d'acer corrugat, de 120 mm de diàmetre i 0,3 mm  €5,50000

Altres conceptes 2,04 €

kgG4AA1B20 Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, fins a 31
cordons de 15,2 mm de diàmetre nominal, enfilats amb beines de llargària
superior a 70 m

P- 19  €1,83

B0B47290 Acer Y 1860 S7 en cordons per a armadures actives de 7 filferros, càrrega
unitària màxima >=1860 N/mm2 i 15,2 mm de diàmetre nominal

 €0,68000

Altres conceptes 1,15 €

kgG4AA1K20 Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, amb més de 31
cordons de 15,2 mm de diàmetre nominal, enfilats amb beines de llargària
superior a 70 m

P- 20  €2,37

B0B47290 Acer Y 1860 S7 en cordons per a armadures actives de 7 filferros, càrrega
unitària màxima >=1860 N/mm2 i 15,2 mm de diàmetre nominal

 €0,68000

Altres conceptes 1,69 €

tG4AC1500 Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 4000 kN de forçaP- 21  €1,18

Altres conceptes 1,18 €

tG4AC1600 Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 5000 kN de forçaP- 22  €1,23

Altres conceptes 1,23 €



Pressupost parc eòlic flotant

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3Data: 18/01/16

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

lG4AE1000 Injecció de beines per a armadures actives, amb beurada de cimentP- 23  €2,13

B05A1000 Beurada de ciment per a injectar  €0,12000
Altres conceptes 2,01 €

kgG4BD3101 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de
diàmetre com a màxim 32 mm, per a l'armadura de membranes

P- 24  €1,32

Sense descomposició 1,32 €

m2G4DDAD12 Muntatge i desmuntatge d'encofrat corbat per a membranes, amb tauler de
fusta de pi, per a deixar el formigó vist

P- 25  €87,18

B0A31000 Clau acer  €0,17262
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,54608
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,69891
B0D71110 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 3 usos  €4,46559
B0DZA000 Desencofrant  €0,15780

Altres conceptes 81,14 €

m3G4DE1900 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m
d'alçària, com a màxim

P- 26  €11,48

B0DZT006 Bastida de metall, per a 25 usos  €3,30000
Altres conceptes 8,18 €

kgG4R11025 Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, per a estructures, en
perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa,
treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura

P- 27  €4,08

B4R11021 Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, en perfils laminats tipus L,
rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller

 €2,94000

Altres conceptes 1,14 €

m2G7811100 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa
catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)

P- 28  €6,50

B0552100 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)

 €0,82000

Altres conceptes 5,68 €

uG9N00T dfdfP- 29  €50,27

Sense descomposició 50,27 €

uGB02U010 Barana metàl·lica d'acer inoxidable AISI304, de protecció en estructures de
100 cm d'alçària amb muntants cada
100 cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de
70x40 mm i travesser inferior de 60x30
mm, incloent part proporcional de placa i elements d'ancoratge, totalment
col·locada

P- 30  €60,56

Sense descomposició 60,56 €

mGD5BU010 Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i
graves

P- 31  €12,36

B0330020 Grava de pedrera, per a drens  €2,41800
B7B111D0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140

a 190 g/m2
 €1,29780

Altres conceptes 8,64 €

mGD7F7375 Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

P- 32  €12,30

BD7F7370 Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà

 €11,59000
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Altres conceptes 0,71 €

mGD7FA375 Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

P- 33  €20,80

BD7FA370 Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb
perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà

 €20,00000

Altres conceptes 0,80 €

m3I2R24200 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions
segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

P- 34  €19,76

Altres conceptes 19,76 €

m3I2R540M0 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

P- 35  €13,48

Altres conceptes 13,48 €

m3I2R540S0 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor d'1 m3 de capacitat

P- 36  €60,42

Altres conceptes 60,42 €

m3I2RA71H0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 37  €8,73

B2RA71H0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €8,72900

Altres conceptes 0,00 €

m3I2RA8680 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
metalls barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 38  €-40,00

B2RA8680 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
metalls barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €-40,00000

Altres conceptes 0,00 €

m3I2RA8770 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de plàstic
no especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 39  €0,00

B2RA8770 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Altres conceptes 0,00 €

m3I2RA8890 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta
no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 40  €6,08

B2RA8890 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta
no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

 €6,08000

Altres conceptes 0,00 €
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m3I2RA8SB0 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus vegetals
nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 41  €22,50

B2RA8SB0 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus vegetals
nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

 €22,50000

Altres conceptes 0,00 €

diaINSCABLE Instal·lació del cablejat intern i de connexió amb la xarxa elèctrica local
estimada

P- 42  €100.000,00

Sense descomposició 100.000,00 €

uPA00AS Partida alçada per al subministrament i colPlocació de 2 elevadors, adaptats
a la geometria definida en planols.
Totalment colPlocat i assegurat per al tranport. Inclou posada en
funcionament i part proporcionals de tots els
elements necessàris per al seu corerecte funcionament.

P- 43  €115.000,00

Sense descomposició 115.000,00 €

uPA00GP Sistema de bombeig i extracció d'aigues de filtració en interior de l'estructura.
Inclou bombes d'impulsió i tots el
elements necessàris per a l'evacuació.

P- 44  €70.000,00

Sense descomposició 70.000,00 €

uPA00IN Partida alçada per a les tasuqes d'inundació de dic sec i connexió amb canal
de sortida al
mar. Inclou la inundació controlada del recinte, tasques de tall de palplanxes
necessaries.
Totalment finalitzat.

P- 45  €30.000,00

Sense descomposició 30.000,00 €

uPA00PE Partida alçada per a construcció de porta estanca tipus vaixell, amb sistema
de trabament per roda interior i
exterior, de dimensions màximes 2x1,5m.

P- 46  €50.000,00

Sense descomposició 50.000,00 €

uPA01IN Partida alçada per al drenatge del dic sec per a la disposició de construcció
de la següent partida de plataformes flotants

P- 47  €30.000,00

Sense descomposició 30.000,00 €

uPA000ESS Partida alçada per al pressupost de seguretat i salutP- 48  €940.273,33

Sense descomposició 940.273,33 €

uPA00COQU Partida alçada per al pressupost de control de qualitat associada al present
projecte

P- 49  €2.466.656,43

Sense descomposició 2.466.656,43 €

uPA00COSO Partida alçada de construcció de subestació transformadora 34/132 kV
offshore

P- 50  €5.000.000,00

Sense descomposició 5.000.000,00 €

uPA00FOES Partida alçada per al fondeig de l'estructura . Inclou transport de terres fins a
punt de fondeig i totes les tasques
necessàries per a dur-lo a terme, a distàncies de fins a 20milles nàutiques de
la zona de construcció.

P- 51  €73.500,00

Sense descomposició 73.500,00 €
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uPA00INMO Partida alçada per al muntatge/assemblatge de moorings a les estructures
flotants en port

P- 52  €500.000,00

Sense descomposició 500.000,00 €

diaPA00INPI Partida alçada per transport i fondeig dels pilots de succió a l'emplaçament
del parc, incloent les mesures de protecció ambiental

P- 53  €45.000,00

Sense descomposició 45.000,00 €

diaPA00MUAE Partida alçada per al transport i muntatge dels aerogeneradors al punt de
fondeig de l'estructura

P- 54  €100.000,00

Sense descomposició 100.000,00 €

diaPA00REES Partida alçada per al remolc de l'estructura fins al punt de fondeig P- 55  €45.000,00

Sense descomposició 45.000,00 €

uPA00SUPI Partida alçada per al subministrament de pilots de succió per al present parc
al port de Barcelona

P- 56  €240.000,00

Sense descomposició 240.000,00 €

uPAAERO80 Aerogenerador de 8 MW Vestas V164-8.0 MW P- 57  €8.000.000,00

Sense descomposició 8.000.000,00 €

tPATRANSA8 Transport gòndoles des de Villadangos del Páramo per carreteraP- 58  €50,00

Sense descomposició 50,00 €

tPATRANSP8 Transport pales 80 m en transport especialP- 59  €50,00

Sense descomposició 50,00 €

mXLPE120M Cables de 3 nuclis amb secció de 3x120mm2 amb conductor de coure i
aïllament XLPE amb cobertura de PVC

P- 60  €28,18

Sense descomposició 28,18 €

mXLPE300M Cables de 3 nuclis amb aïllament de XLPE, conductor de coure i secció de
300 mm2 de alta tensió 132 kV

P- 61  €70,12

Sense descomposició 70,12 €
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OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL DIC SEC01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G22D2011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica sobre camió (P - 7)

153,1000,84 128,60

2 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 6)

190.200,0002,52 479.304,00

3 G45C1DH3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
16)

6.100,000105,66 644.526,00

4 G263C382 m3 Reducció de nivell freàtic de 2 m amb un equip de 75 m de
llargària amb una llança de succió per metre de 3 m de fondària
amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de cabal màxim en terreny de
permeabilitat de 1E-04 m/s (P - 9)

612.000,0001,84 1.126.080,00

5 G3H18623 m2 Clavament individual de palplanxes no recuperables d'acer al
carboni 240, de 450 mm d'amplada útil i de 6 mm de gruix amb
un moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m fins una fondària
entre 4 i 8 m en terreny de sorres (P - 11)

15.200,000145,57 2.212.664,00

6 G2616H02 m3 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb
electrobomba submergible per a un cabal màxim de 150 m3/h i
alçària manomètrica total fins a 10 m (P - 8)

1.080.000,0000,80 864.000,00

7 GD5BU010 m Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil
de 150 g/m2 i graves (P - 31)

18.000,00012,36 222.480,00

8 GD7F7375 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de
la rasa (P - 32)

450,00012,30 5.535,00

9 GD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de
la rasa (P - 33)

300,00020,80 6.240,00

10 G3L1U410 kg Acer Y 1860 S en cordons per a pretesar en ancoratges
provisionals al terreny, incloent-hi ancoratges, beina,
injecció de beurada, accessoris i tesat, inclòs part proporcional
de cap d'ancoratge (P - 13)

32.448,00012,30 399.110,40

11 G3L1U300 m Perforació d'ancoratge provisional o permanent en qualsevol
tipus de terreny (P - 12)

6.240,00047,95 299.208,00

12 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament,
colPlocació i vibrat (P - 14)

1.800,00084,32 151.776,00

13 PA00IN u Partida alçada per a les tasuqes d'inundació de dic sec i
connexió amb canal de sortida al
mar. Inclou la inundació controlada del recinte, tasques de tall de
palplanxes necessaries.
Totalment finalitzat. (P - 45)

5,00030.000,00 150.000,00

14 PA01IN u Partida alçada per al drenatge del dic sec per a la disposició de
construcció de la següent partida de plataformes flotants (P - 47)

4,00030.000,00 120.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.01 6.681.052,00

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL ESTRUCTURA FLOTANT02

EUR
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TITOL 3 FORMIGONAT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4531KH4 m3 Formigó per a bigues, HP-40/B/20/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
15)

62.820,000112,17 7.046.519,40

2 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió
bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1) (P - 28)

7.770,0006,50 50.505,00

3 G4DDAD12 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat corbat per a membranes, amb
tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist (P - 25)

257.370,00087,18 22.437.516,60

4 G4DE1900 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic,
de 10 m d'alçària, com a màxim (P - 26)

35.647,50011,48 409.233,30

TITOL 3TOTAL 01.02.01 29.943.774,30

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL ESTRUCTURA FLOTANT02

TITOL 3 ARMADURES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4BD3101 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, de diàmetre com a màxim 32 mm, per a l'armadura de
membranes (P - 24)

3.269.618,1001,32 4.315.895,89

2 E4A71191 u Ancoratge actiu de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de
5500 kN de força, com a màxim, col·locat (P - 2)

360,000740,94 266.738,40

3 E4A71171 u Ancoratge actiu de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de
3500 kN de força, com a màxim, col·locat (P - 1)

360,000221,04 79.574,40

4 E4A76191 u Ancoratge cec de culata de planxa d'acer, per a tendons amb
tesat de 5500 kN de força, com a màxim, col·locat (P - 4)

360,000669,97 241.189,20

5 E4A76171 u Ancoratge cec de culata de planxa d'acer, per a tendons amb
tesat de 3500 kN de força, com a màxim, col·locat (P - 3)

360,000201,14 72.410,40

6 G4A81A11 m Beina de tub d'acer corrugat per a armadures actives de
diàmetre 90 mm i 0,3 mm de gruix, fixada amb filferros (P - 17)

28.800,0006,27 180.576,00

7 G4A81C11 m Beina de tub d'acer corrugat per a armadures actives de
diàmetre 120 mm i 0,3 mm de gruix, fixada amb filferros (P - 18)

63.000,0007,62 480.060,00

8 G4AA1B20 kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, fins
a 31 cordons de 15,2 mm de diàmetre nominal, enfilats amb
beines de llargària superior a 70 m (P - 19)

91.800,0001,83 167.994,00

9 G4AC1600 t Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 5000 kN de força (P
- 22)

168.912,0001,23 207.761,76

10 G4AC1500 t Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 4000 kN de força (P
- 21)

110.160,0001,18 129.988,80

11 G4AE1000 l Injecció de beines per a armadures actives, amb beurada de
ciment (P - 23)

12.306,6002,13 26.213,06

TITOL 3TOTAL 01.02.02 6.168.401,91

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL ESTRUCTURA FLOTANT02

TITOL 3 ESTRUCTURA INTERIOR03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4R11025 kg Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, per a
estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular,
hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra amb

498.469,5004,08 2.033.755,56

EUR
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soldadura (P - 27)

2 PA00GP u Sistema de bombeig i extracció d'aigues de filtració en interior de
l'estructura. Inclou bombes d'impulsió i tots el
elements necessàris per a l'evacuació. (P - 44)

15,00070.000,00 1.050.000,00

3 PA00AS u Partida alçada per al subministrament i colPlocació de 2
elevadors, adaptats a la geometria definida en planols.
Totalment colPlocat i assegurat per al tranport. Inclou posada en
funcionament i part proporcionals de tots els
elements necessàris per al seu corerecte funcionament. (P - 43)

15,000115.000,00 1.725.000,00

4 G9N00T u dfdf (P - 29) 10.955,10050,27 550.712,88

5 PA00PE u Partida alçada per a construcció de porta estanca tipus vaixell,
amb sistema de trabament per roda interior i
exterior, de dimensions màximes 2x1,5m. (P - 46)

15,00050.000,00 750.000,00

6 GB02U010 u Barana metàl·lica d'acer inoxidable AISI304, de protecció en
estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada
100 cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm,
passamà de 70x40 mm i travesser inferior de 60x30
mm, incloent part proporcional de placa i elements d'ancoratge,
totalment col·locada (P - 30)

9.078,00060,56 549.763,68

TITOL 3TOTAL 01.02.03 6.659.232,12

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL ESTRUCTURA FLOTANT02

TITOL 3 TRANSPORT I FONDEIG04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PA00REES dia Partida alçada per al remolc de l'estructura fins al punt de fondeig
(P - 55)

45,00045.000,00 2.025.000,00

2 PA00FOES u Partida alçada per al fondeig de l'estructura . Inclou transport de
terres fins a punt de fondeig i totes les tasques
necessàries per a dur-lo a terme, a distàncies de fins a 20milles
nàutiques de la zona de construcció. (P - 51)

15,00073.500,00 1.102.500,00

3 G2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 10) 68.490,0009,98 683.530,20

TITOL 3TOTAL 01.02.04 3.811.030,20

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL EVACUACIÓ ELÈCTRICA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XLPE120M m Cables de 3 nuclis amb secció de 3x120mm2 amb conductor de
coure i aïllament XLPE amb cobertura de PVC (P - 60)

29.450,00028,18 829.901,00

2 XLPE300M m Cables de 3 nuclis amb aïllament de XLPE, conductor de coure i
secció de 300 mm2 de alta tensió 132 kV (P - 61)

116.600,00070,12 8.175.992,00

3 INSCABLE dia Instal·lació del cablejat intern i de connexió amb la xarxa elèctrica
local estimada (P - 42)

150,000100.000,00 15.000.000,00

4 ENTRCABL u Entre de cable al Dic Sud del Port de Barcelona  (P - 5) 2,500100.000,00 250.000,00

5 PA00COSO u Partida alçada de construcció de subestació transformadora
34/132 kV offshore (P - 50)

1,0005.000.000,00 5.000.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 29.255.893,00

OBRA PRESSUPOST  0101

EUR
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CAPÍTOL FONAMENTACIONS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PA00SUPI u Partida alçada per al subministrament de pilots de succió per al
present parc al port de Barcelona (P - 56)

25,000240.000,00 6.000.000,00

2 PA00INPI dia Partida alçada per transport i fondeig dels pilots de succió a
l'emplaçament del parc, incloent les mesures de protecció
ambiental (P - 53)

75,00045.000,00 3.375.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.04 9.375.000,00

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL MOORINGS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4AA1K20 kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7,
amb més de 31 cordons de 15,2 mm de diàmetre nominal,
enfilats amb beines de llargària superior a 70 m (P - 20)

11.172.570,0002,37 26.478.990,90

2 PA00INMO u Partida alçada per al muntatge/assemblatge de moorings a les
estructures flotants en port (P - 52)

1,000500.000,00 500.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.05 26.978.990,90

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL AEROGENERADORS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PAAERO80 u Aerogenerador de 8 MW Vestas V164-8.0 MW  (P - 57) 15,0008.000.000,00 120.000.000,00

2 PATRANSA8 t Transport gòndoles des de Villadangos del Páramo per carretera
(P - 58)

5.850,00050,00 292.500,00

3 PATRANSP8 t Transport pales 80 m en transport especial (P - 59) 1.575,00050,00 78.750,00

4 PA00MUAE dia Partida alçada per al transport i muntatge dels aerogeneradors al
punt de fondeig de l'estructura (P - 54)

60,000100.000,00 6.000.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06 126.371.250,00

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 I2RA8890 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 40)

54,7406,08 332,82

2 I2RA8680 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de metalls barrejats no especials amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(P - 38)

1.268,350-40,00 -50.734,00

3 I2RA8770 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 39)

82,5000,00 0,00

4 I2RA8SB0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista

69,80022,50 1.570,50

EUR
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Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 41)

5 I2R540M0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de
capacitat (P - 35)

1.475,39013,48 19.888,26

6 I2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 37)

3.141,7008,73 27.427,04

7 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 36)

3.141,70060,42 189.821,51

8 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 34)

1.475,39019,76 29.153,71

CAPÍTOLTOTAL 01.07 217.459,84

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL ALTRES08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PA00COQU u Partida alçada per al pressupost de control de qualitat associada
al present projecte (P - 49)

1,0002.466.656,43 2.466.656,43

2 PA000ESS u Partida alçada per al pressupost de seguretat i salut (P - 48) 1,000940.273,33 940.273,33

CAPÍTOLTOTAL 01.08 3.406.929,76

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:18/01/16 1Data:

NIVELL 3: TITOL 3 Import

Titol 3 01.02.01 Formigonat 29.943.774,30
Titol 3 01.02.02 Armadures 6.168.401,91
Titol 3 01.02.03 Estructura interior 6.659.232,12
Titol 3 01.02.04 Transport i fondeig 3.811.030,20

01.02 Estructura flotantCapítol 46.582.438,53

46.582.438,53

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 Dic sec 6.681.052,00
Capítol 01.02 Estructura flotant 46.582.438,53
Capítol 01.03 Evacuació elèctrica 29.255.893,00
Capítol 01.04 Fonamentacions 9.375.000,00
Capítol 01.05 Moorings 26.978.990,90
Capítol 01.06 Aerogeneradors 126.371.250,00
Capítol 01.07 Gestió de residus 217.459,84
Capítol 01.08 Altres 3.406.929,76

01 Pressupost  01Obra 248.869.014,03

248.869.014,03

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost 01 248.869.014,03
248.869.014,03

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

248.869.014,03PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

32.352.971,8213 % Despeses Generals SOBRE 248.869.014,03....................................................................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 248.869.014,03....................................................................................................................................14.932.140,84

Subtotal 296.154.126,69

21 % IVA SOBRE 296.154.126,69....................................................................................................................................62.192.366,60

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 358.346.493,29€

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

( TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT MILIONS TRES-CENTS QUARANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS
NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS )

L´enginyer autor del Projecte

Pau Schoenenberger Martorell
Enginyer de Camins Canals i Ports


