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Presupuesto del proyecto de ampliación del Port d´Aiguadolç.

MEDICIONES Fecha: 21/06/16 Pág.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  MOVIMIENTO DE TIERRAS

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

MEDICIÓN DIRECTA 174.900,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 82.800,000

3 G214P01 m3 Derribo de obra sumergida en dique de abrigo incluso el transporte al lugar de acopio para su uso como material
de aportación reciclado

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16.600,000 4,000 66.400,000 C#*D#*E#*F#

2 10.000,000 4,000 40.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 106.400,000

4 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

MEDICIÓN DIRECTA 1.300,000

5 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pantalanes tableros 317,000 3,000 0,300 285,300 C#*D#*E#*F#

2 Pantalanes tableros 109,000 2,500 0,300 81,750 C#*D#*E#*F#

3 Pantalanes pilas 50,000 37,500 1.875,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.242,050

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
Titol 3 01  OBRAS DE ABRIGO
Titol 4 01  DIQUE DE LEVANTE

1 G3J31120 m3 Escullera amb blocs prefabricats de formigó en massa de forma prismàtica de 6 t de pes

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 2,600 300,000 0,500 4.680,000 C#*D#*E#*F#

2 20,000 2,900 616,000 0,500 17.864,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 22.544,000

2 G3J31130 m3 Escullera amb blocs prefabricats de formigó en massa de forma prismàtica de 10 t de pes

EUR
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 3,300 107,000 0,500 3.531,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.531,000

3 G3J41710 t Escullera marítima amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,400 107,000 0,600 2,600 503,723 C#*D#*E#/F#

TOTAL MEDICIÓN 503,723

4 G3J41610 t Escullera marítima amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala carregadora

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,500 300,000 0,600 2,600 726,923 C#*D#*E#/F#

2 18,000 616,000 0,600 2,600 2.558,769 C#*D#*E#/F#

TOTAL MEDICIÓN 3.285,692

5 G450U075 m3 Hormigonado en masa HM-30/B/20/I+Qb mediante encofrado con molde deslizante o similar, para formación de
espaldón, incluyendo materiales, encofrados, mano de obra y medios auxiliares de fabricación, totalmente
terminada la unidad incluyendo enrase de escollera en cimentaciones de espaldones

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 916,000 11.908,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 11.908,000

6 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,250 916,000 229,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 229,000

7 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,010 1.023,000 7.850,000 80.305,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 80.305,500

8 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 76,500 300,000 0,750 17.212,500 C#*D#*E#*F#

2 132,000 616,000 0,750 60.984,000 C#*D#*E#*F#

3 262,000 107,000 0,750 2,000 10.512,750 C#*D#*E#/F#

TOTAL MEDICIÓN 88.709,250
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Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
Titol 3 01  OBRAS DE ABRIGO
Titol 4 02  DIQUE DE PONIENTE

1 G3J31120 m3 Escullera amb blocs prefabricats de formigó en massa de forma prismàtica de 6 t de pes

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,500 2,300 113,000 0,500 1.364,475 C#*D#*E#*F#

2 16,000 2,900 318,000 0,500 7.377,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8.742,075

2 G3J31130 m3 Escullera amb blocs prefabricats de formigó en massa de forma prismàtica de 10 t de pes

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 3,300 55,000 0,500 1.270,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.270,500

3 G3J41710 t Escullera marítima amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17,000 55,000 0,600 2,600 215,769 C#*D#*E#/F#

TOTAL MEDICIÓN 215,769

4 G3J41610 t Escullera marítima amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala carregadora

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 113,000 0,600 2,600 130,385 C#*D#*E#/F#

2 15,000 318,000 0,600 2,600 1.100,769 C#*D#*E#/F#

TOTAL MEDICIÓN 1.231,154

5 G450U075 m3 Hormigonado en masa HM-30/B/20/I+Qb mediante encofrado con molde deslizante o similar, para formación de
espaldón, incluyendo materiales, encofrados, mano de obra y medios auxiliares de fabricación, totalmente
terminada la unidad incluyendo enrase de escollera en cimentaciones de espaldones

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 431,000 5.603,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5.603,000

6 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,250 431,000 107,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 107,750

7 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

EUR
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,010 486,000 7.850,000 38.151,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 38.151,000

8 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 66,000 113,000 0,750 5.593,500 C#*D#*E#*F#

2 80,000 318,000 0,750 19.080,000 C#*D#*E#*F#

3 215,000 55,000 0,750 2,000 4.434,375 C#*D#*E#/F#

TOTAL MEDICIÓN 29.107,875

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
Titol 3 02  MUELLES Y PANTALANES
Titol 4 01  MUELLES

1 G4671331 m Mur de bloc prefabricat de formigó armat, per a molls, de 2,5x3x2,5 m i de 45t de pes, col·locat amb grua

MEDICIÓN DIRECTA 1.200,000

2 G3J41610 t Escullera marítima amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala carregadora

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.200,000 9,000 2,600 4.153,846 C#*D#/E#

TOTAL MEDICIÓN 4.153,846

3 G4671333 m Placa alveolada prefabricada de 30 cm d'alçada i 3m d'amplada

MEDICIÓN DIRECTA 1.200,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
Titol 3 02  MUELLES Y PANTALANES
Titol 4 02  PANTALANES

1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

MEDICIÓN DIRECTA 110.000,000

2 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,900 3,000 144,000 388,800 C#*D#*E#*F#

2 20,000 144,000 2.880,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL MEDICIÓN 3.268,800

3 G3J41610 t Escullera marítima amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala carregadora

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 24,000 2,500 144,000 2,600 3.323,077 C#*D#*E#/F#

TOTAL MEDICIÓN 3.323,077

4 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,800 144,000 1.123,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.123,200

5 G4671332 u Pila per a pantalà de dos blocs prefabricats, de formigó armat, de 2,5x3x2,5 m i de 34 t de pes en total, col·locat
amb grua

MEDICIÓN DIRECTA 144,000

6 G4671333 m Placa alveolada prefabricada de 30 cm d'alçada i 3m d'amplada

MEDICIÓN DIRECTA 1.763,400

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  REDES DE SERVICIOS
Titol 3 01  AGUAS RESIDUALES

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 635,000 0,700 0,700 311,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 311,150

2 GFA1U131 m Tub de PVC de DN 315 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

MEDICIÓN DIRECTA 600,000

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

MEDICIÓN DIRECTA 461,150

4 GDD1U010 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

MEDICIÓN DIRECTA 28,000

EUR
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5 ENN2U010 u Estacio de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes submergibles (servei i reserva) amb un
diàmetre de pas de l'impulsor de 55 mm, motor de 1,2 Es per a un cabal de 2 l/s a una altura d'elevacio de 6 m,
proveïdes amb 10 m de cable elèctric especial submergible cadascuna, sòcols de descàrrega i acoblament de
les bombes, trapa de doble d'acces i jocs de tubs-guia, instal·lada

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

6 GD10002 u Estació depuradora d'aigues residuals prefabricada, totalment instal·lada

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

7 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

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

8 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

MEDICIÓN DIRECTA 1.800,000

9 XPA10002 pa Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa de clavegueram existent, totalment acabada

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  REDES DE SERVICIOS
Titol 3 02  AGUAS PLUVIALES

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 575,000 0,700 0,700 281,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 281,750

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

MEDICIÓN DIRECTA 254,000

3 GFA1U125 m Tub de PVC de DN 250 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

MEDICIÓN DIRECTA 3.425,000

4 GDD1U010 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

MEDICIÓN DIRECTA 170,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  REDES DE SERVICIOS
Titol 3 03  AGUA POTABLE

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 635,000 0,700 0,700 311,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 311,150

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

MEDICIÓN DIRECTA 300,000

3 GFB1J625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

MEDICIÓN DIRECTA 2.400,000

4 FJS1U001 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord 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

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

5 GM213318 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió
a la canonada, muntat a l'exterior

MEDICIÓN DIRECTA 9,000

6 XPA10001 pa Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa d'aigua existent, totalment acabada

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

7 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

MEDICIÓN DIRECTA 1.765,000

8 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

MEDICIÓN DIRECTA 45,000

9 GDD1011 u Acometida de polietileno PE 100, de 160 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 12,7 mm de espesor, según
UNE-EN 12201-2, incluso p/p de accesorios de conexión y piezas especiales

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  REDES DE SERVICIOS
Titol 3 04  ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 90,000 0,700 0,700 44,100 C#*D#*E#*F#

2 550,000 0,700 0,700 269,500 C#*D#*E#*F#

3 840,000 0,700 0,700 411,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 725,200

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

MEDICIÓN DIRECTA 707,000

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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.565,000 3.565,000 C#*D#*E#*F#

2 3.565,000 3.565,000 C#*D#*E#*F#

3 3.565,000 3.565,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10.695,000

4 GG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

2 550,000 550,000 C#*D#*E#*F#

3 840,000 840,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.480,000

5 GG150070 u Caixa de derivació quadrada de PVC de 200x200 mm, IP-55, incloent borns de connexió tipus CLEMA-CEPO de
Wago o equivalent, inclòs material auxiliar de fixació i ancoratge

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

6 GG60001 u Lluminària REFLUX de la FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO que admet diversos tipus de làmpades de sodi o
mercuri, des de 70 a 250 W

MEDICIÓN DIRECTA 91,000

7 GG381050 m Conductor de coure nu de 70 mm2 de secció nominal per a conducció de posta a terra soterrada, inclòs petit
material, excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta i connexions

EUR
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10.695,000 10.695,000 C#*D#*E#*F#

2 1.480,000 1.480,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12.175,000

8 EG1PUB40 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a
mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble
aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles
(sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i
400 A i poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

9 GGD1432U u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm llargària de 17,3
mm de diàmetre, clavada a terra

MEDICIÓN DIRECTA 70,000

10 GG1N432F u Centralització de comptadors elèctrics de dos mòduls, per a 3 comptadors monofàsics i per a 2 comptadors
trifàsics, muntada

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

11 GG1M001 u Escomesa elèctrica per a enllumenat públic. Tot això segons l'informe tècnic de la companyia subministradora,
inclòs l'obra civil necessària.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

12 GDK26J17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

MEDICIÓN DIRECTA 105,000

13 GG60002 u Luz de pared, aplique modelo TRONIC de la casa DAE.

MEDICIÓN DIRECTA 56,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  URBANIZACIÓN E INSTALACIONES PORTUARIAS
Titol 3 01  PAVIMENTACIÓN

1 G9E1U010 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients

MEDICIÓN DIRECTA 2.145,000

2 G9GA0022 m3 Paviment de formigó HF-4, amb granular granític, de qualsevol gruix, incloent estesa amb estenedora, vibratge,
estriat, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6.150,000 0,300 1.845,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.845,000

EUR
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3 G9372310 m3 Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de ciment CEM III/A 32,5 N, additiu inclusor d'aire i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 40 mm, col·locat i vibrat amb estenedora

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 29.500,000 0,150 0,666 2.947,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2.947,050

4 G9H11732 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 29.500,000 0,666 0,150 2,100 6.188,805 C#*D#*E#*F#

2 29.500,000 0,333 0,200 2,100 4.125,870 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10.314,675

5 G931201J m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 29.500,000 0,350 0,333 3.438,225 C#*D#*E#*F#

2 6.150,000 0,250 1.537,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4.975,725

6 G921201J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 29.500,000 0,150 0,666 2.947,050 C#*D#*E#*F#

2 6.150,000 0,250 1.537,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4.484,550

7 XP00OC pa Partida alçada a justificar per les millores del vial d'accés al port

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  URBANIZACIÓN E INSTALACIONES PORTUARIAS
Titol 3 02  CIERRES, DELIMITACIONES Y ACCESOS

1 FQ421531 u Pilona model GIRONA de fosa amb base encastable i barres de rea amb morter, acabada amb pintura negra
antiòxid, col·locada amb morter elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

MEDICIÓN DIRECTA 200,000

2 F6A15AB5 m Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2,75 x 1 m amb malla emmarcada , marc format per tub de
40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix , fixats mecànicament a suports verticals
de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix , situats cada 2,9 m als extrems de cada panell,
amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació , col·locat mecànicament al suport

MEDICIÓN DIRECTA 600,000

EUR
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3 G6A133PB u Porta d'una fulla batent de 1x1 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5
mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

4 G6A14DPB u Porta de dues fulles batents de 2x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm,
passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat,
col·locada

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  URBANIZACIÓN E INSTALACIONES PORTUARIAS
Titol 3 03  MOBILIARIO URBANO

1 FQ211112 u Papereres 1400 x 650 x 500 mm model ´´Dara Plus PA694GE´´ de la casa FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO.

MEDICIÓN DIRECTA 45,000

2 FQ131031 u Banc model TOLEDO de formigó prefarbicat, d'estructura simple i gran resistència, recolzat a terra sense cap
altre tipus d'ancoratge de 2,00 m de llargària, inclou transport a obra.

MEDICIÓN DIRECTA 27,000

3 FQZ5U111 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U invertida,
de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm d'amplada,
col·locat encastat al paviment

MEDICIÓN DIRECTA 19,000

4 FQB11723ESK u Jardinera de panell de resina amb estructura de perfils d'acer, quadrada, de 0,7x0,7 m, de 0,45 m d'alçària, ref.
1215 de la serie Jardinera Plaza de 0,70m x 0,70m de SANTA&COLE col·locada superficialment sense fixacions

MEDICIÓN DIRECTA 38,000

5 FQ31C110 u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de secció quadrada, de
16x16 cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs davantera,
ancorada amb dau de formigó

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

6 FQAM11T0 u Conjunt model KLASIK URBAN 5 de FUNDICIÓN CASA BENITO, format per dues torres amb estructrua
quadrada amb muntants de fusta, de 1,5x1,5 m de planta amb una plataforam a 1,5 m amb baranes laterals, un
tobogan adosat a cadascuna amb estructura de plaques HPL i pista d'acer inoxidable i un pont de fusta
connector.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

7 FQ50001 u Punt de recollida selectiva, que inclou quatre contenidors per a recollida selectiva. Inlcou transport a obra i
col·locació.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

8 FQ50002 u PUNT NET de 5,76 x 2,35 x 2,66 m, amb cubeta d'acer inoxidable per a possibles vessaments entremat
registrable, galvanitzat, porta d'accés de 1,1 m i finestra antivandalisme.

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  URBANIZACIÓN E INSTALACIONES PORTUARIAS
Titol 3 04  JARDINERÍA

1 GR2B1107 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat amb mitjans manuals, per a un pendent del
12 al 25 %

MEDICIÓN DIRECTA 4.000,000

2 GR6U503 u Subministrament i plantació d'olivera de 80-100 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mínim 4), en C-10 L, en clot
de plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal•lació de tutor,
protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

MEDICIÓN DIRECTA 22,000

3 GR7212G0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35
g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície < 500 m2

MEDICIÓN DIRECTA 4.000,000

4 GR652681 u Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor, de 5 a 7 m d'alçària d'estípit, excavació de clot de plantació
de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

MEDICIÓN DIRECTA 106,000

5 GR6BU201 m2 Subministrament i plantació d'espècies tipus, margarites, roses, Sedum sp, Aptenia sp o mesems en esqueix,
amb una densitat de 16 u/m2, inclosos els regs i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

MEDICIÓN DIRECTA 4.000,000

6 GR6BU202 m3 Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amaplada de treball i càrrega de les terres sobranst mecànica sobre camió,
amb un pendent inferior al 25%

MEDICIÓN DIRECTA 4.000,000

7 XPATRASP pa Partida alçada a justificar per a la realització dels treballs de transplantament dels arbres afectats, per l'IMPJ

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  URBANIZACIÓN E INSTALACIONES PORTUARIAS
Titol 3 05  SEÑALIZACIÓN

1 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 3.000,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 24,000

3 GBB1U010 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG classe RA1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

4 GBB1U100 u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

5 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

6 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

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

TOTAL MEDICIÓN 14,000

7 XPA11400 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  URBANIZACIÓN E INSTALACIONES PORTUARIAS
Titol 3 06  EQUIPAMIENTO PORTUARIO

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

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.765,000 2,000 3.530,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3.530,000

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

MEDICIÓN DIRECTA 1.340,000

EUR



Presupuesto del proyecto de ampliación del Port d´Aiguadolç.

MEDICIONES Fecha: 21/06/16 Pág.: 14

3 GHNAG4A3HKT u Balisa lluminosa ref. 555 de la serie Balisa Rama de SANTA&COLE d'alumini extruït amb difusor pla de plàstic,
amb 1 làmpada fluorescent de 36 W, de preu superior, de forma prismàtica i amb equip elèctric incorporat,
fixada mecànicament

MEDICIÓN DIRECTA 22,000

4 XPA10010 pa Partida alçada a justificar pel balisament de la bocana

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

5 GG1A0229 u Armari metàl·lic de 250x250x80 mm, com a màxim, per a servei exterior, fixat a columna

MEDICIÓN DIRECTA 670,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  GESTIÓN AMBIENTAL

1 GR30001 u Barrera flotant d'hidrocarburs retràctil segons Pla d'Emergències per Contaminació Accidental d'Aigües Marines
de Catalunya.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 XPA10008 pa Partida alçada a justificar per seguiment de la fauna

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

3 XPA10007 pa Partida alçada a justificar per prospecció arqueològica

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

4 GR30002 u Analítica pel seguiment de la qualitat de les aigües del medi marí

MEDICIÓN DIRECTA 30,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 06  SEGURIDAD Y SALUD

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (1,5%)

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 07  CONTROL DE CALIDAD

1 XPA10011 pa Partida alçada a justificar pel Control de Qualitat (1%)

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro de precios I 



Presupuesto del proyecto de ampliación del Port d´Aiguadolç.

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Fecha: 21/06/16 Pág.: 1

EG1PUB40P-1 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual
superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V,
format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles),
sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i
poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment

1.621,65 €

(MIL SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

ENN2U010P-2 u Estacio de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes submergibles (servei i
reserva) amb un diàmetre de pas de l'impulsor de 55 mm, motor de 1,2 Es per a un cabal de
2 l/s a una altura d'elevacio de 6 m, proveïdes amb 10 m de cable elèctric especial
submergible cadascuna, sòcols de descàrrega i acoblament de les bombes, trapa de doble
d'acces i jocs de tubs-guia, instal·lada

2.812,74 €

(DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

F6A15AB5P-3 m Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2,75 x 1 m amb malla emmarcada , marc
format per tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix , fixats
mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de
gruix , situats cada 2,9 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines
per a realitzar la fixació , col·locat mecànicament al suport

32,80 €

(TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)

FJS1U001P-4 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord 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

181,94 €

(CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

FQ131031P-5 u Banc model TOLEDO de formigó prefarbicat, d'estructura simple i gran resistència, recolzat a
terra sense cap altre tipus d'ancoratge de 2,00 m de llargària, inclou transport a obra.

283,44 €

(DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

FQ211112P-6 u Papereres 1400 x 650 x 500 mm model ´´Dara Plus PA694GE´´ de la casa FUNDICIÓ
DÚCTIL BENITO.

153,42 €

(CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS)

FQ31C110P-7 u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de
secció quadrada, de 16x16 cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta
temporitzada i reixa de desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó

503,28 €

(QUINIENTOS TRES EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

FQ421531P-8 u Pilona model GIRONA de fosa amb base encastable i barres de rea amb morter, acabada
amb pintura negra antiòxid, col·locada amb morter elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

68,31 €

(SESENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)

FQ50001P-9 u Punt de recollida selectiva, que inclou quatre contenidors per a recollida selectiva. Inlcou
transport a obra i col·locació.

321,73 €

(TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS)

FQ50002P-10 u PUNT NET de 5,76 x 2,35 x 2,66 m, amb cubeta d'acer inoxidable per a possibles
vessaments entremat registrable, galvanitzat, porta d'accés de 1,1 m i finestra antivandalisme.

943,46 €

(NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

FQAM11T0P-11 u Conjunt model KLASIK URBAN 5 de FUNDICIÓN CASA BENITO, format per dues torres
amb estructrua quadrada amb muntants de fusta, de 1,5x1,5 m de planta amb una plataforam
a 1,5 m amb baranes laterals, un tobogan adosat a cadascuna amb estructura de plaques
HPL i pista d'acer inoxidable i un pont de fusta connector.

10.236,22 €

(DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)
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FQB11723ESKGP-12 u Jardinera de panell de resina amb estructura de perfils d'acer, quadrada, de 0,7x0,7 m, de
0,45 m d'alçària, ref. 1215 de la serie Jardinera Plaza de 0,70m x 0,70m de SANTA&COLE
col·locada superficialment sense fixacions

956,94 €

(NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

FQZ5U111P-13 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en
forma d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues
anelles embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat encastat al paviment

72,76 €

(SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

G214P01P-14 m3 Derribo de obra sumergida en dique de abrigo incluso el transporte al lugar de acopio para su
uso como material de aportación reciclado

72,11 €

(SETENTA Y DOS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS)

G214U020P-15 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

48,20 €

(CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

G222U102P-16 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

5,99 €

(CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

G228U010P-17 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

3,93 €

(TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

G22D3011P-18 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

0,56 €

(CERO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

G2H22211P-19 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

8,48 €

(OCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

G2H23211P-20 m3 Dragatge general de fons marí, 5 a 15 m de fondària, en zona de sorres, amb draga de
cullera de 1000 l i càrrega de material sobre gànguil

9,75 €

(NUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

G3J31120P-21 m3 Escullera amb blocs prefabricats de formigó en massa de forma prismàtica de 6 t de pes 163,39 €

(CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

G3J31130P-22 m3 Escullera amb blocs prefabricats de formigó en massa de forma prismàtica de 10 t de pes 221,73 €

(DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS)

G3J41610P-23 t Escullera marítima amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora

17,47 €

(DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

G3J41710P-24 t Escullera marítima amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora

18,39 €

(DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
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G450U070P-25 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 96,11 €

(NOVENTA Y SEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS)

G450U075P-26 m3 Hormigonado en masa HM-30/B/20/I+Qb mediante encofrado con molde deslizante o similar,
para formación de espaldón, incluyendo materiales, encofrados, mano de obra y medios
auxiliares de fabricación, totalmente terminada la unidad incluyendo enrase de escollera en
cimentaciones de espaldones

95,96 €

(NOVENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

G4671331P-27 m Mur de bloc prefabricat de formigó armat, per a molls, de 2,5x3x2,5 m i de 45t de pes,
col·locat amb grua

49,62 €

(CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)

G4671332P-28 u Pila per a pantalà de dos blocs prefabricats, de formigó armat, de 2,5x3x2,5 m i de 34 t de
pes en total, col·locat amb grua

141,90 €

(CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

G4671333P-29 m Placa alveolada prefabricada de 30 cm d'alçada i 3m d'amplada 28,23 €

(VEINTIOCHO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

G4B0U020P-30 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,84 €

(CERO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

G4DC1D00P-31 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb
tauler de fusta de pi

28,20 €

(VEINTIOCHO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

G6A133PBP-32 u Porta d'una fulla batent de 1x1 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de
tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants
de tub de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i
plastificat, col·locada

358,44 €

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

G6A14DPBP-33 u Porta de dues fulles batents de 2x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb
bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de
gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables,
pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada

490,35 €

(CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS)

G921201JP-34 m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PM 24,77 €

(VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

G921U020P-35 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 19,34 €

(DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

G931201JP-36 m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del
PM

26,23 €

(VEINTISEIS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

G9372310P-37 m3 Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de ciment CEM III/A 32,5 N, additiu inclusor
d'aire i granulat de pedra calcària de grandària màxima 40 mm, col·locat i vibrat amb
estenedora

68,92 €

(SESENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

G9E1U010P-38 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients

25,50 €

(VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)
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G9GA0022P-39 m3 Paviment de formigó HF-4, amb granular granític, de qualsevol gruix, incloent estesa amb
estenedora, vibratge, estriat, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

114,37 €

(CIENTO CATORCE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

G9H11732P-40 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari,
estesa i compactada

54,73 €

(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS)

GBA1U010P-41 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,52 €

(CERO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)

GBA33001P-42 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

21,05 €

(VEINTIUN EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

GBB1U010P-43 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG
classe RA1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

51,39 €

(CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

GBB1U100P-44 u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

47,16 €

(CUARENTA Y SIETE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)

GBB1U121P-45 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

120,93 €

(CIENTO VEINTE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

GBBZU001P-46 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

57,87 €

(CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

GBD32211P-47 m Defensa de pantalà de fusta de pi roig tractada en autoclau d'escairada 7x23 cm amb arestes
bisellades col·locada amb fixacions mecàniques

21,21 €

(VEINTIUN EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS)

GD10002P-48 u Estació depuradora d'aigues residuals prefabricada, totalment instal·lada 3.510,22 €

(TRES MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

GDD1011P-49 u Acometida de polietileno PE 100, de 160 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 12,7 mm de
espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso p/p de accesorios de conexión y piezas especiales

1.372,45 €

(MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

GDD1U010P-50 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

448,46 €

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

GDK26J17P-51 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de
telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

191,47 €

(CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
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GFA1U125P-52 m Tub de PVC de DN 250 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat
al fons de la rasa i provat

15,70 €

(QUINCE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

GFA1U131P-53 m Tub de PVC de DN 315 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat
al fons de la rasa i provat

23,20 €

(VEINTITRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

GFB19625P-54 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

12,61 €

(DOCE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)

GFB1J625P-55 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

36,24 €

(TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

GG150070P-56 u Caixa de derivació quadrada de PVC de 200x200 mm, IP-55, incloent borns de connexió tipus
CLEMA-CEPO de Wago o equivalent, inclòs material auxiliar de fixació i ancoratge

20,07 €

(VEINTE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)

GG1A0229P-57 u Armari metàl·lic de 250x250x80 mm, com a màxim, per a servei exterior, fixat a columna 52,35 €

(CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS)

GG1M001P-58 u Escomesa elèctrica per a enllumenat públic. Tot això segons l'informe tècnic de la companyia
subministradora, inclòs l'obra civil necessària.

1.842,55 €

(MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS)

GG1N432FP-59 u Centralització de comptadors elèctrics de dos mòduls, per a 3 comptadors monofàsics i per a
2 comptadors trifàsics, muntada

742,63 €

(SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)

GG22TH1KP-60 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

2,86 €

(DOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

GG22TL1KP-61 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,93 €

(TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

GG381050P-62 m Conductor de coure nu de 70 mm2 de secció nominal per a conducció de posta a terra
soterrada, inclòs petit material, excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta i
connexions

18,18 €

(DIECIOCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)

GG60001P-63 u Lluminària REFLUX de la FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO que admet diversos tipus de
làmpades de sodi o mercuri, des de 70 a 250 W

313,30 €

(TRESCIENTOS TRECE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

GG60002P-64 u Luz de pared, aplique modelo TRONIC de la casa DAE. 54,17 €

(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS)
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GGD1432UP-65 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm
llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

37,18 €

(TREINTA Y SIETE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)

GHNAG4A3HKTP-66 u Balisa lluminosa ref. 555 de la serie Balisa Rama de SANTA&COLE d'alumini extruït amb
difusor pla de plàstic, amb 1 làmpada fluorescent de 36 W, de preu superior, de forma
prismàtica i amb equip elèctric incorporat, fixada mecànicament

750,78 €

(SETECIENTOS CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

GM213318P-67 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de diàmetre i de 3´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

402,54 €

(CUATROCIENTOS DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

GN121694P-68 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

85,52 €

(OCHENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)

GQQ11102P-69 u Norai de fosa de 10 a 20 kg de pes roscat a perns d'ancoratge 71,08 €

(SETENTA Y UN EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)

GR2B1107P-70 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat amb mitjans manuals, per
a un pendent del 12 al 25 %

2,05 €

(DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

GR30001P-71 u Barrera flotant d'hidrocarburs retràctil segons Pla d'Emergències per Contaminació Accidental
d'Aigües Marines de Catalunya.

13.063,90 €

(TRECE MIL SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

GR30002P-72 u Analítica pel seguiment de la qualitat de les aigües del medi marí 158,95 €

(CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

GR6U503P-73 u Subministrament i plantació d'olivera de 80-100 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mínim 4),
en C-10 L, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal•lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

90,19 €

(NOVENTA EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)

GR652681P-74 u Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor, de 5 a 7 m d'alçària d'estípit, excavació
de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25
%, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

387,77 €

(TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

GR6BU201P-75 m2 Subministrament i plantació d'espècies tipus, margarites, roses, Sedum sp, Aptenia sp o
mesems en esqueix, amb una densitat de 16 u/m2, inclosos els regs i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra

23,23 €

(VEINTITRES EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

GR6BU202P-76 m3 Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre
pneumàtics amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amaplada de treball i càrrega de les terres sobranst
mecànica sobre camió, amb un pendent inferior al 25%

8,75 €

(OCHO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
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GR7212G0P-77 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb una
dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de
cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2

1,15 €

(UN EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)
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P-1 EG1PUB40 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual
superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V,
format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles),
sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i
poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment

1.621,65 €

BG1PUB40 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual
superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V,
format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles),
sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i
poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial

1.508,15000 €

Otros conceptos 113,50000 €

P-2 ENN2U010 u Estacio de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes submergibles (servei i
reserva) amb un diàmetre de pas de l'impulsor de 55 mm, motor de 1,2 Es per a un cabal de
2 l/s a una altura d'elevacio de 6 m, proveïdes amb 10 m de cable elèctric especial
submergible cadascuna, sòcols de descàrrega i acoblament de les bombes, trapa de doble
d'acces i jocs de tubs-guia, instal·lada

2.812,74 €

BNNZU110 u Trapa de doble accés a pou d'elevació 329,30000 €

BNNZU010 u Sòcol de descàrrega i tubs guia per bombes d'elevació 185,00000 €

BNN2U010 u Estació de bombament de tipus estacionaria composta per 2 bombes submergibles (servei i
reserva) amb un diàmetre de pas de l'impulsor de 55 mm, motor de 1,2 kW per a un cabal de
2 l/s a una alçària d'elevació de 6 m, provistes amb 10 m de cable elèctric especial
submergible cadascuna, sòcols de descàrrega i acoblament de les bombes, trapes de doble
accés i jocs de tubs-guia

1.708,64000 €

Otros conceptos 589,80000 €

P-3 F6A15AB5 m Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2,75 x 1 m amb malla emmarcada , marc
format per tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix , fixats
mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de
gruix , situats cada 2,9 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines
per a realitzar la fixació , col·locat mecànicament al suport

32,80 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,24200 €

B6A15AB5 m Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2,75 x 1 m amb malla emmarcada , marc
format per tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix , fixats
mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de
gruix , situats cada 2,9 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines
per a realitzar la fixació

23,42000 €

Otros conceptos 8,13800 €

P-4 FJS1U001 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord 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

181,94 €

BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 30,00000 €

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

117,52000 €

Otros conceptos 34,42000 €

P-5 FQ131031 u Banc model TOLEDO de formigó prefarbicat, d'estructura simple i gran resistència, recolzat a
terra sense cap altre tipus d'ancoratge de 2,00 m de llargària, inclou transport a obra.

283,44 €

BQ131031 u Banc model TOLEDO de formigó prefarbicat, d'estructura simple i gran resistència, recolzat a
terra sense cap altre tipus d'ancoratge de 2,00 m de llargària, inclou transport a obra.

238,00000 €

Otros conceptos 45,44000 €

P-6 FQ211112 u Papereres 1400 x 650 x 500 mm model ´´Dara Plus PA694GE´´ de la casa FUNDICIÓ
DÚCTIL BENITO.

153,42 €
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BQ20001 u Papereres 1400 x 650 x 500 mm model ´´Dara Plus PA694GE´´ de la casa FUNDICIÓ
DÚCTIL BENITO.

120,00000 €

Otros conceptos 33,42000 €

P-7 FQ31C110 u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de
secció quadrada, de 16x16 cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta
temporitzada i reixa de desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó

503,28 €

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua
potable i a la xarxa de sanejament de font per a exterior

25,80000 €

BQ31C110 u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de
secció quadrada, de 16x16 cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta
temporitzada i reixa de desguàs davantera

300,00000 €

Otros conceptos 177,48000 €

P-8 FQ421531 u Pilona model GIRONA de fosa amb base encastable i barres de rea amb morter, acabada
amb pintura negra antiòxid, col·locada amb morter elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

68,31 €

BQ421531 u Pilona model GIRONA de fosa amb base encastable i barres de rea amb morter, acabada
amb pintura negra ntiòxid, col·locada amb morter elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

51,05000 €

Otros conceptos 17,26000 €

P-9 FQ50001 u Punt de recollida selectiva, que inclou quatre contenidors per a recollida selectiva. Inlcou
transport a obra i col·locació.

321,73 €

BQ50001 u Punt de recollida selectiva, que inclou quatre contenidors per a recollida selectiva. Inlcou
transport a obra i col·locació.

300,00000 €

Otros conceptos 21,73000 €

P-10 FQ50002 u PUNT NET de 5,76 x 2,35 x 2,66 m, amb cubeta d'acer inoxidable per a possibles
vessaments entremat registrable, galvanitzat, porta d'accés de 1,1 m i finestra antivandalisme.

943,46 €

BQ50002 u PUNT NET de 5,76 x 2,35 x 2,66 m, amb cubeta d'acer inoxidable per a possibles
vessaments entremat registrable, galvanitzat, porta d'accés de 1,1 m i finestra antivandalisme.

900,00000 €

Otros conceptos 43,46000 €

P-11 FQAM11T0 u Conjunt model KLASIK URBAN 5 de FUNDICIÓN CASA BENITO, format per dues torres
amb estructrua quadrada amb muntants de fusta, de 1,5x1,5 m de planta amb una plataforam
a 1,5 m amb baranes laterals, un tobogan adosat a cadascuna amb estructura de plaques
HPL i pista d'acer inoxidable i un pont de fusta connector.

10.236,22 €

BQAM11T0 u Conjunt model KLASIK URBAN 5 de FUNDICIÓN CASA BENITO, format per dues torres
amb estructrua quadrada amb muntants de fusta, de 1,5x1,5 m de planta amb una plataforam
a 1,5 m amb baranes laterals, un tobogan adosat a cadascuna amb estructura de plaques
HPL i pista d'acer inoxidable i un pont de fusta connector.

9.294,00000 €

Otros conceptos 942,22000 €

P-12 FQB11723E u Jardinera de panell de resina amb estructura de perfils d'acer, quadrada, de 0,7x0,7 m, de
0,45 m d'alçària, ref. 1215 de la serie Jardinera Plaza de 0,70m x 0,70m de SANTA&COLE
col·locada superficialment sense fixacions

956,94 €

BQB11721ES u Jardinera PLAZA de SANTA & COLE de 0,70x0,70m. Panells resistents a la humitat i als
impactes, realitzats en resina color marró. El fons de la jardinera és de malla metàl·lica
galvanitzada en calent, capaç de suportar pesos de fins a 1.000Kg. La cubeta interior és de
fibra de vidre. Estructura de perfils d'acer amb protecció antioxidant i pintura en pols color
negre. L'element s'entrega muntat i es col·loca simplement recolzat sobre quatre potes d'acer
inoxidable regulables per al seu correcte anivellament. No necessita manteniment. Pes: 45kg.
Transport i col·locació no inclosos. , ref. 1215 de la serie Jardinera Plaza de 0,70m x 0,70m
de SANTA&COLE

940,00000 €

Otros conceptos 16,94000 €

P-13 FQZ5U111 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en
forma d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues
anelles embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat encastat al paviment

72,76 €
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BQZ5U111 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en
forma d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment, 20 cm per encastar, amb dues
anelles embellidores i 75 cm d'amplada, per a col·locar encastat al paviment

45,00000 €

B0714000 kg Morter sintètic de resines epoxi 14,00000 €

Otros conceptos 13,76000 €

P-14 G214P01 m3 Derribo de obra sumergida en dique de abrigo incluso el transporte al lugar de acopio para su
uso como material de aportación reciclado

72,11 €

Otros conceptos 72,11000 €

P-15 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

48,20 €

Otros conceptos 48,20000 €

P-16 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

5,99 €

Otros conceptos 5,99000 €

P-17 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

3,93 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,46800 €

B0111000 m3 Aigua 0,08150 €

Otros conceptos 3,38050 €

P-18 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

0,56 €

Otros conceptos 0,56000 €

P-19 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

8,48 €

Otros conceptos 8,48000 €

P-20 G2H23211 m3 Dragatge general de fons marí, 5 a 15 m de fondària, en zona de sorres, amb draga de
cullera de 1000 l i càrrega de material sobre gànguil

9,75 €

Otros conceptos 9,75000 €

P-21 G3J31120 m3 Escullera amb blocs prefabricats de formigó en massa de forma prismàtica de 6 t de pes 163,39 €

B35C1120 u Bloc prefabricat de formigó en massa de forma prismàtica de 6 tones de pes 75,10320 €

Otros conceptos 88,28680 €

P-22 G3J31130 m3 Escullera amb blocs prefabricats de formigó en massa de forma prismàtica de 10 t de pes 221,73 €

B35C1130 u Bloc prefabricat de formigó en massa de forma prismàtica de 10 tones de pes 74,73620 €

Otros conceptos 146,99380 €

P-23 G3J41610 t Escullera marítima amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora

17,47 €

B0441600 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes 14,10000 €

Otros conceptos 3,37000 €

P-24 G3J41710 t Escullera marítima amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora

18,39 €

B0441700 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes 14,43000 €
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Otros conceptos 3,96000 €

P-25 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 96,11 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 76,58700 €

Otros conceptos 19,52300 €

P-26 G450U075 m3 Hormigonado en masa HM-30/B/20/I+Qb mediante encofrado con molde deslizante o similar,
para formación de espaldón, incluyendo materiales, encofrados, mano de obra y medios
auxiliares de fabricación, totalmente terminada la unidad incluyendo enrase de escollera en
cimentaciones de espaldones

95,96 €

B0DFU290 m2 Parte proporcional de uso de encofrado metálico para espaldón 3,50400 €

B064E32B m3 Formigó HM-30/B/20/I+Qb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qb

76,32660 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,52600 €

Otros conceptos 15,60340 €

P-27 G4671331 m Mur de bloc prefabricat de formigó armat, per a molls, de 2,5x3x2,5 m i de 45t de pes,
col·locat amb grua

49,62 €

B4671330 m3 Bloc prefabricat per a murs de molls, de formigó armat, de 2,5x3x2,5 m i de 45 t de pes 42,08000 €

Otros conceptos 7,54000 €

P-28 G4671332 u Pila per a pantalà de dos blocs prefabricats, de formigó armat, de 2,5x3x2,5 m i de 34 t de
pes en total, col·locat amb grua

141,90 €

B4671331 u Pila per a pantalà de dos blocs prefabricats, de formigó armat, de 2,5x3x2,5 m i 30 cm de
gruix, i de 34 t de pes en total

135,00000 €

Otros conceptos 6,90000 €

P-29 G4671333 m Placa alveolada prefabricada de 30 cm d'alçada i 3m d'amplada 28,23 €

B4671333 m Placa alveolada prefabricada de 30 cm d'alçada i 3m d'amplada 13,50000 €

Otros conceptos 14,73000 €

P-30 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,84 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01190 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,60900 €

Otros conceptos 0,21910 €

P-31 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb
tauler de fusta de pi

28,20 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,10520 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,68400 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,12926 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,40240 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,41580 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

Otros conceptos 24,34753 €

P-32 G6A133PB u Porta d'una fulla batent de 1x1 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de
tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants
de tub de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i
plastificat, col·locada

358,44 €

B6A133PB u Porta d'una fulla batent de 1x1 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de
tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants
de tub de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i
plastificat

263,38000 €
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Otros conceptos 95,06000 €

P-33 G6A14DPB u Porta de dues fulles batents de 2x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb
bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de
gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables,
pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada

490,35 €

B6A14DPB u Porta de dues fulles batents de 2x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb
bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de
gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables,
pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat

383,20000 €

Otros conceptos 107,15000 €

P-34 G921201J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PM 24,77 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 21,73500 €

B0111000 m3 Aigua 0,08150 €

Otros conceptos 2,95350 €

P-35 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 19,34 €

B0111000 m3 Aigua 0,08150 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 18,03600 €

Otros conceptos 1,22250 €

P-36 G931201J m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del
PM

26,23 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 22,68000 €

B0111000 m3 Aigua 0,08150 €

Otros conceptos 3,46850 €

P-37 G9372310 m3 Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de ciment CEM III/A 32,5 N, additiu inclusor
d'aire i granulat de pedra calcària de grandària màxima 40 mm, col·locat i vibrat amb
estenedora

68,92 €

Otros conceptos 68,92000 €

P-38 G9E1U010 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients

25,50 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,17232 €

B9E1U001 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x2,5 cm 5,92200 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

5,71900 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 2,45910 €

Otros conceptos 11,22758 €

P-39 G9GA0022 m3 Paviment de formigó HF-4, amb granular granític, de qualsevol gruix, incloent estesa amb
estenedora, vibratge, estriat, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

114,37 €

B060UU02 m3 Formigó HF-4 MPa de consistència plàstica, amb 340 kg/m3 de ciment CEM IV/B 32,5 N i
granulat granític, inclòs transport a l'obra

86,55150 €

B0813U01 kg Additiu superfluidificant per a formigó 1,73400 €

B0DZ1021 u Amortització d'encofrat per m3 de formigó en paviments rígids, fixat amb clavilles 10,54000 €

Otros conceptos 15,54450 €

P-40 G9H11732 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari,
estesa i compactada

54,73 €
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B9H11732 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari

51,23000 €

Otros conceptos 3,50000 €

P-41 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,52 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,04224 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,24210 €

Otros conceptos 0,23566 €

P-42 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

21,05 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 9,84000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,42240 €

Otros conceptos 10,78760 €

P-43 GBB1U010 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG
classe RA1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

51,39 €

BBM1U010 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG classe RA1, inclosos
elements de fixació al suport

38,57000 €

Otros conceptos 12,82000 €

P-44 GBB1U100 u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

47,16 €

BBM1U100 u Placa triangular de 70 cm, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de
fixació al suport

34,34000 €

Otros conceptos 12,82000 €

P-45 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

120,93 €

BBM1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport

103,84000 €

Otros conceptos 17,09000 €

P-46 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

57,87 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 7,32480 €

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 30,33600 €

Otros conceptos 20,20920 €

P-47 GBD32211 m Defensa de pantalà de fusta de pi roig tractada en autoclau d'escairada 7x23 cm amb arestes
bisellades col·locada amb fixacions mecàniques

21,21 €

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

11,91000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,90000 €

Otros conceptos 8,40000 €

P-48 GD10002 u Estació depuradora d'aigues residuals prefabricada, totalment instal·lada 3.510,22 €

BNNZU002 u Estació depuradora d'aigues residuals prefabricada, totalment instal·lada 3.500,00000 €
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Otros conceptos 10,22000 €

P-49 GDD1011 u Acometida de polietileno PE 100, de 160 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 12,7 mm de
espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso p/p de accesorios de conexión y piezas especiales

1.372,45 €

BDD1011 u Acometida de polietileno PE 100, de 160 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 12,7 mm de
espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso p/p de accesorios de conexión y piezas especiales,
y medición

1.372,45000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-50 GDD1U010 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

448,46 €

BDD1U022 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària 34,40000 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de
ruptura de 40 t

116,33000 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm
de diàmetre

27,00000 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 2,86895 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

42,89250 €

BDD1U002 u Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a tubs 49,93000 €

Otros conceptos 175,03855 €

P-51 GDK26J17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de
telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

191,47 €

BDK218ZP u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia 164,35000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

3,28868 €

Otros conceptos 23,83132 €

P-52 GFA1U125 m Tub de PVC de DN 250 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat
al fons de la rasa i provat

15,70 €

B0111000 m3 Aigua 0,09617 €

BFA1U125 m Tub de PVC, DN 250 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p. de peces
especials i accessoris

12,91620 €

Otros conceptos 2,68763 €

P-53 GFA1U131 m Tub de PVC de DN 315 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat
al fons de la rasa i provat

23,20 €

B0111000 m3 Aigua 0,15322 €

BFA1U131 m Tub de PVC, DN 315 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p. de peces
especials i accessoris

20,05410 €

Otros conceptos 2,99268 €

P-54 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

12,61 €

BFB19620 m 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 €

Otros conceptos 9,99880 €

P-55 GFB1J625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

36,24 €
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BFB1J620 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

15,79980 €

Otros conceptos 20,44020 €

P-56 GG150070 u Caixa de derivació quadrada de PVC de 200x200 mm, IP-55, incloent borns de connexió tipus
CLEMA-CEPO de Wago o equivalent, inclòs material auxiliar de fixació i ancoratge

20,07 €

BG150070 u Caixa de derivació quadrada de PVC de 200x200 mm incloent borns de connexió tipus
CLEMA-CEPO de Wago o equivalent, inclòs material auxiliar de fixació i ancoratge

11,42000 €

Otros conceptos 8,65000 €

P-57 GG1A0229 u Armari metàl·lic de 250x250x80 mm, com a màxim, per a servei exterior, fixat a columna 52,35 €

BGW1A000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 4,81000 €

BG1A0220 u Armari metàl·lic de 250x250x80 mm, com a màxim, per a servei exterior 36,19000 €

Otros conceptos 11,35000 €

P-58 GG1M001 u Escomesa elèctrica per a enllumenat públic. Tot això segons l'informe tècnic de la companyia
subministradora, inclòs l'obra civil necessària.

1.842,55 €

BG1M001 u Escomesa elèctrica pe a enllumenat públic. 1.794,21000 €

Otros conceptos 48,34000 €

P-59 GG1N432F u Centralització de comptadors elèctrics de dos mòduls, per a 3 comptadors monofàsics i per a
2 comptadors trifàsics, muntada

742,63 €

BG1N4320 u Centralització de comptadors de dos mòduls per a 3 comptadors monofàsics i per a 2
comptadors trifàsics

704,46000 €

BGW1N000 u Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors 21,83000 €

Otros conceptos 16,34000 €

P-60 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

2,86 €

BG22TH10 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, per a canalitzacions soterrades

1,63200 €

Otros conceptos 1,22800 €

P-61 GG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,93 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,70300 €

Otros conceptos 1,22700 €

P-62 GG381050 m Conductor de coure nu de 70 mm2 de secció nominal per a conducció de posta a terra
soterrada, inclòs petit material, excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta i
connexions

18,18 €

BG38U070 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x70 mm2 4,52000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,13192 €

Otros conceptos 13,52808 €

P-63 GG60001 u Lluminària REFLUX de la FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO que admet diversos tipus de
làmpades de sodi o mercuri, des de 70 a 250 W

313,30 €

BG60001 u Lluminària REFLUX de la FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO que admet diversos tipus de
làmpades de sodi o mercuri, des de 70 a 250 W

300,00000 €
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Otros conceptos 13,30000 €

P-64 GG60002 u Luz de pared, aplique modelo TRONIC de la casa DAE. 54,17 €

BG60002 u Luz de pared, aplique modelo TRONIC de la casa DAE. 30,00000 €

Otros conceptos 24,17000 €

P-65 GGD1432U u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm
llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

37,18 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,12000 €

BGD14320 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 17,3
mm de diàmetre, de 300 µm

21,43000 €

Otros conceptos 11,63000 €

P-66 GHNAG4A3 u Balisa lluminosa ref. 555 de la serie Balisa Rama de SANTA&COLE d'alumini extruït amb
difusor pla de plàstic, amb 1 làmpada fluorescent de 36 W, de preu superior, de forma
prismàtica i amb equip elèctric incorporat, fixada mecànicament

750,78 €

BHU8C4D0 u Làmpada fluorescent compacta no integrada del tipus TC-L/2G11 de 36 W, llum de color
estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85

4,89000 €

BHNAG4A0H u Balisa model RAMA de SANTA & COLE de 0,90 m d'alçària. Formada per base de fosa
d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i una llumenera de 740x190x65 mm
d'alumini extruït acabat anoditzat, reflector del mateix material i difusor de policarbonat
translúcid. Incorpora equip electrònic per a làmpada de fluorescència compacta llarga de 36
W. Les balises s'entreguen desmuntades en dues parts: la base i la llumenera. Amb la balisa
s'adjunten les instruccions de muntatge i instal·lació. Amb la balisa s'entreguen els cargols de
fixació d'acer inoxidable. Reposicions i manteniments habituals per als equips. Pes: 12 kg. 36
W TC-LEL. Classe I. IP-55. Làmpada, transport i instal·lació no inclosos., ref. 555 de la serie
Balisa  Rama de SANTA&COLE

730,00000 €

Otros conceptos 15,89000 €

P-67 GM213318 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de diàmetre i de 3´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

402,54 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,83000 €

BM213310 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de diàmetre i de 3´´ de
diàmetre de connexió a la canonada

264,42000 €

Otros conceptos 136,29000 €

P-68 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

85,52 €

BN121690 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

60,99000 €

Otros conceptos 24,53000 €

P-69 GQQ11102 u Norai de fosa de 10 a 20 kg de pes roscat a perns d'ancoratge 71,08 €

BQQ11110 u Norai de fosa de 10 a 20 kg de pes, per a amarratge 54,28000 €

Otros conceptos 16,80000 €

P-70 GR2B1107 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat amb mitjans manuals, per
a un pendent del 12 al 25 %

2,05 €

Otros conceptos 2,05000 €

P-71 GR30001 u Barrera flotant d'hidrocarburs retràctil segons Pla d'Emergències per Contaminació Accidental
d'Aigües Marines de Catalunya.

13.063,90 €
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BR824002 u Barrera flotant d'hidrocarburs retràctil segons Pla d'Emergències per Contaminació Accidental
d'Aigües Marines de Catalunya.

13.000,00000 €

Otros conceptos 63,90000 €

P-72 GR30002 u Analítica pel seguiment de la qualitat de les aigües del medi marí 158,95 €

B031U100 u Analítica pel seguiment de la qualitat de les aigües del medi marí 120,00000 €

Otros conceptos 38,95000 €

P-73 GR6U503 u Subministrament i plantació d'olivera de 80-100 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mínim 4),
en C-10 L, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal•lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

90,19 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,10660 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,13860 €

BR4D2003 u Subministrament d'olivera de 80-100 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mínim 4), en C-10 L 80,00000 €

BR821002 u Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa abraçadera per a la subjecció,
posat en obra

1,37000 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i extracte
húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona d'aplec

0,11324 €

Otros conceptos 8,46156 €

P-74 GR652681 u Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor, de 5 a 7 m d'alçària d'estípit, excavació
de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25
%, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

387,77 €

BR4F1003 u Subministrament i plantació de Palmeres tropicals entutorada i en C-3 L 120,00000 €

B0111000 m3 Aigua 0,73350 €

Otros conceptos 267,03650 €

P-75 GR6BU201 m2 Subministrament i plantació d'espècies tipus, margarites, roses, Sedum sp, Aptenia sp o
mesems en esqueix, amb una densitat de 16 u/m2, inclosos els regs i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra

23,23 €

BR4L001 u Subministrament i plantació d'espècies tipus, margarites, roses, Sedum sp, Aptenia sp o
mesems en esqueix, amb una densitat de 16 u/m2, inclosos els regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra.

5,12000 €

Otros conceptos 18,11000 €

P-76 GR6BU202 m3 Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre
pneumàtics amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amaplada de treball i càrrega de les terres sobranst
mecànica sobre camió, amb un pendent inferior al 25%

8,75 €

Otros conceptos 8,75000 €

P-77 GR7212G0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb una
dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de
cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2

1,15 €

B0111000 m3 Aigua 0,00326 €

BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N 0,18655 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,18400 €

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 0,18270 €
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BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,36945 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,09930 €

Otros conceptos 0,12474 €
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Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

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 - 19)

8,48 174.900,000 1.483.152,00

2 G2H23211 m3 Dragatge general de fons marí, 5 a 15 m de fondària, en zona de
sorres, amb draga de cullera de 1000 l i càrrega de material sobre
gànguil (P - 20)

9,75 82.800,000 807.300,00

3 G214P01 m3 Derribo de obra sumergida en dique de abrigo incluso el transporte al
lugar de acopio para su uso como material de aportación reciclado (P -
14)

72,11 106.400,000 7.672.504,00

4 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 18)

0,56 1.300,000 728,00

5 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 15)

48,20 2.242,050 108.066,81

TOTAL Capítol 01.01 10.071.750,81

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

Titol 3 01 OBRAS DE ABRIGO

Titol 4 01 DIQUE DE LEVANTE

1 G3J31120 m3 Escullera amb blocs prefabricats de formigó en massa de forma
prismàtica de 6 t de pes (P - 21)

163,39 22.544,000 3.683.464,16

2 G3J31130 m3 Escullera amb blocs prefabricats de formigó en massa de forma
prismàtica de 10 t de pes (P - 22)

221,73 3.531,000 782.928,63

3 G3J41710 t Escullera marítima amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de
pes, col·locats amb pala carregadora (P - 24)

18,39 503,723 9.263,47

4 G3J41610 t Escullera marítima amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de
pes, col·locats amb pala carregadora (P - 23)

17,47 3.285,692 57.401,04

5 G450U075 m3 Hormigonado en masa HM-30/B/20/I+Qb mediante encofrado con
molde deslizante o similar, para formación de espaldón, incluyendo
materiales, encofrados, mano de obra y medios auxiliares de
fabricación, totalmente terminada la unidad incluyendo enrase de
escollera en cimentaciones de espaldones (P - 26)

95,96 11.908,000 1.142.691,68

6 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 25)

96,11 229,000 22.009,19

7 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 30)

0,84 80.305,500 67.456,62

8 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 35)

19,34 88.709,250 1.715.636,90

TOTAL Titol 4 01.02.01.01 7.480.851,69

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

Titol 3 01 OBRAS DE ABRIGO

Titol 4 02 DIQUE DE PONIENTE

EUR
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1 G3J31120 m3 Escullera amb blocs prefabricats de formigó en massa de forma
prismàtica de 6 t de pes (P - 21)

163,39 8.742,075 1.428.367,63

2 G3J31130 m3 Escullera amb blocs prefabricats de formigó en massa de forma
prismàtica de 10 t de pes (P - 22)

221,73 1.270,500 281.707,97

3 G3J41710 t Escullera marítima amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de
pes, col·locats amb pala carregadora (P - 24)

18,39 215,769 3.967,99

4 G3J41610 t Escullera marítima amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de
pes, col·locats amb pala carregadora (P - 23)

17,47 1.231,154 21.508,26

5 G450U075 m3 Hormigonado en masa HM-30/B/20/I+Qb mediante encofrado con
molde deslizante o similar, para formación de espaldón, incluyendo
materiales, encofrados, mano de obra y medios auxiliares de
fabricación, totalmente terminada la unidad incluyendo enrase de
escollera en cimentaciones de espaldones (P - 26)

95,96 5.603,000 537.663,88

6 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 25)

96,11 107,750 10.355,85

7 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 30)

0,84 38.151,000 32.046,84

8 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 35)

19,34 29.107,875 562.946,30

TOTAL Titol 4 01.02.01.02 2.878.564,72

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

Titol 3 02 MUELLES Y PANTALANES

Titol 4 01 MUELLES

1 G4671331 m Mur de bloc prefabricat de formigó armat, per a molls, de 2,5x3x2,5 m i
de 45t de pes, col·locat amb grua (P - 27)

49,62 1.200,000 59.544,00

2 G3J41610 t Escullera marítima amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de
pes, col·locats amb pala carregadora (P - 23)

17,47 4.153,846 72.567,69

3 G4671333 m Placa alveolada prefabricada de 30 cm d'alçada i 3m d'amplada (P -
29)

28,23 1.200,000 33.876,00

TOTAL Titol 4 01.02.02.01 165.987,69

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

Titol 3 02 MUELLES Y PANTALANES

Titol 4 02 PANTALANES

1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 30)

0,84 110.000,000 92.400,00

2 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 25)

96,11 3.268,800 314.164,37

3 G3J41610 t Escullera marítima amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de
pes, col·locats amb pala carregadora (P - 23)

17,47 3.323,077 58.054,16

4 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de
com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 31)

28,20 1.123,200 31.674,24

5 G4671332 u Pila per a pantalà de dos blocs prefabricats, de formigó armat, de
2,5x3x2,5 m i de 34 t de pes en total, col·locat amb grua (P - 28)

141,90 144,000 20.433,60

EUR
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6 G4671333 m Placa alveolada prefabricada de 30 cm d'alçada i 3m d'amplada (P -
29)

28,23 1.763,400 49.780,78

TOTAL Titol 4 01.02.02.02 566.507,15

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 REDES DE SERVICIOS

Titol 3 01 AGUAS RESIDUALES

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 16)

5,99 311,150 1.863,79

2 GFA1U131 m Tub de PVC de DN 315 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer
amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat (P
- 53)

23,20 600,000 13.920,00

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

3,93 461,150 1.812,32

4 GDD1U010 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
dúctil i graons, segons plànols (P - 50)

448,46 28,000 12.556,88

5 ENN2U010 u Estacio de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes
submergibles (servei i reserva) amb un diàmetre de pas de l'impulsor
de 55 mm, motor de 1,2 Es per a un cabal de 2 l/s a una altura
d'elevacio de 6 m, proveïdes amb 10 m de cable elèctric especial
submergible cadascuna, sòcols de descàrrega i acoblament de les
bombes, trapa de doble d'acces i jocs de tubs-guia, instal·lada (P - 2)

2.812,74 4,000 11.250,96

6 GD10002 u Estació depuradora d'aigues residuals prefabricada, totalment
instal·lada (P - 48)

3.510,22 2,000 7.020,44

7 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 - 68)

85,52 4,000 342,08

8 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 - 54)

12,61 1.800,000 22.698,00

9 XPA10002 pa Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa de clavegueram
existent, totalment acabada (P - 0)

6.000,00 1,000 6.000,00

TOTAL Titol 3 01.03.01 77.464,47

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 REDES DE SERVICIOS

Titol 3 02 AGUAS PLUVIALES

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 16)

5,99 281,750 1.687,68

EUR
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2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

3,93 254,000 998,22

3 GFA1U125 m Tub de PVC de DN 250 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer
amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat (P
- 52)

15,70 3.425,000 53.772,50

4 GDD1U010 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
dúctil i graons, segons plànols (P - 50)

448,46 170,000 76.238,20

TOTAL Titol 3 01.03.02 132.696,60

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 REDES DE SERVICIOS

Titol 3 03 AGUA POTABLE

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 16)

5,99 311,150 1.863,79

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

3,93 300,000 1.179,00

3 GFB1J625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 55)

36,24 2.400,000 86.976,00

4 FJS1U001 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord 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 - 4)

181,94 15,000 2.729,10

5 GM213318 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de
diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a
l'exterior (P - 67)

402,54 9,000 3.622,86

6 XPA10001 pa Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa d'aigua existent,
totalment acabada (P - 0)

5.500,00 1,000 5.500,00

7 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 - 54)

12,61 1.765,000 22.256,65

8 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 - 68)

85,52 45,000 3.848,40

9 GDD1011 u Acometida de polietileno PE 100, de 160 mm de diámetro exterior,
PN=16 atm y 12,7 mm de espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso
p/p de accesorios de conexión y piezas especiales (P - 49)

1.372,45 1,000 1.372,45

TOTAL Titol 3 01.03.03 129.348,25

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 REDES DE SERVICIOS

Titol 3 04 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

EUR
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1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 16)

5,99 725,200 4.343,95

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

3,93 707,000 2.778,51

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 - 60)

2,86 10.695,000 30.587,70

4 GG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 61)

3,93 1.480,000 5.816,40

5 GG150070 u Caixa de derivació quadrada de PVC de 200x200 mm, IP-55, incloent
borns de connexió tipus CLEMA-CEPO de Wago o equivalent, inclòs
material auxiliar de fixació i ancoratge (P - 56)

20,07 3,000 60,21

6 GG60001 u Lluminària REFLUX de la FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO que admet
diversos tipus de làmpades de sodi o mercuri, des de 70 a 250 W (P -
63)

313,30 91,000 28.510,30

7 GG381050 m Conductor de coure nu de 70 mm2 de secció nominal per a conducció
de posta a terra soterrada, inclòs petit material, excavació, farcit, part
proporcional d'ajuts de ram de paleta i connexions (P - 62)

18,18 12.175,000 221.341,50

8 EG1PUB40 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament
trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència
entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure
els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de
400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense
protecció diferencial, col·locat superficialment (P - 1)

1.621,65 1,000 1.621,65

9 GGD1432U u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 2500 mm llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 65)

37,18 70,000 2.602,60

10 GG1N432F u Centralització de comptadors elèctrics de dos mòduls, per a 3
comptadors monofàsics i per a 2 comptadors trifàsics, muntada (P - 59)

742,63 1,000 742,63

11 GG1M001 u Escomesa elèctrica per a enllumenat públic. Tot això segons l'informe
tècnic de la companyia subministradora, inclòs l'obra civil necessària.
(P - 58)

1.842,55 1,000 1.842,55

12 GDK26J17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 51)

191,47 105,000 20.104,35

13 GG60002 u Luz de pared, aplique modelo TRONIC de la casa DAE. (P - 64) 54,17 56,000 3.033,52

TOTAL Titol 3 01.03.04 323.385,87

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 URBANIZACIÓN E INSTALACIONES PORTUARIAS

Titol 3 01 PAVIMENTACIÓN

1 G9E1U010 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients (P -

25,50 2.145,000 54.697,50

EUR
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38)

2 G9GA0022 m3 Paviment de formigó HF-4, amb granular granític, de qualsevol gruix,
incloent estesa amb estenedora, vibratge, estriat, formació de junts
tallats en fresc i totes les feines adients (P - 39)

114,37 1.845,000 211.012,65

3 G9372310 m3 Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de ciment CEM III/A
32,5 N, additiu inclusor d'aire i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 40 mm, col·locat i vibrat amb estenedora (P - 37)

68,92 2.947,050 203.110,69

4 G9H11732 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada
(P - 40)

54,73 10.314,675 564.522,16

5 G931201J m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del
material al 98% del PM (P - 36)

26,23 4.975,725 130.513,27

6 G921201J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del
material al 98 % del PM (P - 34)

24,77 4.484,550 111.082,30

7 XP00OC pa Partida alçada a justificar per les millores del vial d'accés al port (P - 0) 4.000,00 1,000 4.000,00

TOTAL Titol 3 01.04.01 1.278.938,57

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 URBANIZACIÓN E INSTALACIONES PORTUARIAS

Titol 3 02 CIERRES, DELIMITACIONES Y ACCESOS

1 FQ421531 u Pilona model GIRONA de fosa amb base encastable i barres de rea
amb morter, acabada amb pintura negra antiòxid, col·locada amb
morter elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 8)

68,31 200,000 13.662,00

2 F6A15AB5 m Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2,75 x 1 m amb
malla emmarcada , marc format per tub de 40x40x1,5 mm i malla
electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix , fixats mecànicament a
suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm
de gruix , situats cada 2,9 m als extrems de cada panell, amb acabat
galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació , col·locat
mecànicament al suport (P - 3)

32,80 600,000 19.680,00

3 G6A133PB u Porta d'una fulla batent de 1x1 m de llum de pas d'acer galvanitzat en
calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada
de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2
mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i
plastificat, col·locada (P - 32)

358,44 6,000 2.150,64

4 G6A14DPB u Porta de dues fulles batents de 2x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat
en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub
de 60x60x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables,
pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada (P -
33)

490,35 2,000 980,70

TOTAL Titol 3 01.04.02 36.473,34

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 URBANIZACIÓN E INSTALACIONES PORTUARIAS

Titol 3 03 MOBILIARIO URBANO

1 FQ211112 u Papereres 1400 x 650 x 500 mm model ´´Dara Plus PA694GE´´ de la
casa FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO. (P - 6)

153,42 45,000 6.903,90

2 FQ131031 u Banc model TOLEDO de formigó prefarbicat, d'estructura simple i gran
resistència, recolzat a terra sense cap altre tipus d'ancoratge de 2,00
m de llargària, inclou transport a obra. (P - 5)

283,44 27,000 7.652,88

EUR
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3 FQZ5U111 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de
48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U invertida, de 75 cm d'alçada
sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles embellidores
i 75 cm d'amplada, col·locat encastat al paviment (P - 13)

72,76 19,000 1.382,44

4 FQB11723ESK u Jardinera de panell de resina amb estructura de perfils d'acer,
quadrada, de 0,7x0,7 m, de 0,45 m d'alçària, ref. 1215 de la serie
Jardinera Plaza de 0,70m x 0,70m de SANTA&COLE col·locada
superficialment sense fixacions (P - 12)

956,94 38,000 36.363,72

5 FQ31C110 u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de
partícules metàl·liques, de secció quadrada, de 16x16 cm i 100 cm
d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de
desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó (P - 7)

503,28 2,000 1.006,56

6 FQAM11T0 u Conjunt model KLASIK URBAN 5 de FUNDICIÓN CASA BENITO,
format per dues torres amb estructrua quadrada amb muntants de
fusta, de 1,5x1,5 m de planta amb una plataforam a 1,5 m amb
baranes laterals, un tobogan adosat a cadascuna amb estructura de
plaques HPL i pista d'acer inoxidable i un pont de fusta connector. (P -
11)

10.236,22 1,000 10.236,22

7 FQ50001 u Punt de recollida selectiva, que inclou quatre contenidors per a
recollida selectiva. Inlcou transport a obra i col·locació. (P - 9)

321,73 1,000 321,73

8 FQ50002 u PUNT NET de 5,76 x 2,35 x 2,66 m, amb cubeta d'acer inoxidable per
a possibles vessaments entremat registrable, galvanitzat, porta d'accés
de 1,1 m i finestra antivandalisme. (P - 10)

943,46 1,000 943,46

TOTAL Titol 3 01.04.03 64.810,91

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 URBANIZACIÓN E INSTALACIONES PORTUARIAS

Titol 3 04 JARDINERÍA

1 GR2B1107 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat
amb mitjans manuals, per a un pendent del 12 al 25 % (P - 70)

2,05 4.000,000 8.200,00

2 GR6U503 u Subministrament i plantació d'olivera de 80-100 cm d'alçària (nº ram.
1r terç inferior mínim 4), en C-10 L, en clot de plantació
0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal•lació de tutor, protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 73)

90,19 22,000 1.984,18

3 GR7212G0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3
segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de
fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície <
500 m2 (P - 77)

1,15 4.000,000 4.600,00

4 GR652681 u Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor, de 5 a 7 m
d'alçària d'estípit, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot
amb terra de l'excavació i primer reg (P - 74)

387,77 106,000 41.103,62

5 GR6BU201 m2 Subministrament i plantació d'espècies tipus, margarites, roses,
Sedum sp, Aptenia sp o mesems en esqueix, amb una densitat de 16
u/m2, inclosos els regs i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra (P - 75)

23,23 4.000,000 92.920,00

6 GR6BU202 m3 Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amaplada de treball i càrrega de les
terres sobranst mecànica sobre camió, amb un pendent inferior al 25%
(P - 76)

8,75 4.000,000 35.000,00

EUR
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7 XPATRASP pa Partida alçada a justificar per a la realització dels treballs de
transplantament dels arbres afectats, per l'IMPJ (P - 0)

4.000,00 1,000 4.000,00

TOTAL Titol 3 01.04.04 187.807,80

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 URBANIZACIÓN E INSTALACIONES PORTUARIAS

Titol 3 05 SEÑALIZACIÓN

1 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 41)

0,52 3.000,000 1.560,00

2 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb
pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 42)

21,05 24,000 505,20

3 GBB1U010 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant EG classe RA1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 43)

51,39 8,000 411,12

4 GBB1U100 u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 44)

47,16 8,000 377,28

5 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 45)

120,93 3,000 362,79

6 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació (P - 46)

57,87 14,000 810,18

7 XPA11400 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra. (P - 0)

3.000,00 1,000 3.000,00

TOTAL Titol 3 01.04.05 7.026,57

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 URBANIZACIÓN E INSTALACIONES PORTUARIAS

Titol 3 06 EQUIPAMIENTO PORTUARIO

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 - 47)

21,21 3.530,000 74.871,30

2 GQQ11102 u Norai de fosa de 10 a 20 kg de pes roscat a perns d'ancoratge (P - 69) 71,08 1.340,000 95.247,20

3 GHNAG4A3HKTu Balisa lluminosa ref. 555 de la serie Balisa Rama de SANTA&COLE
d'alumini extruït amb difusor pla de plàstic, amb 1 làmpada fluorescent
de 36 W, de preu superior, de forma prismàtica i amb equip elèctric
incorporat, fixada mecànicament (P - 66)

750,78 22,000 16.517,16

4 XPA10010 pa Partida alçada a justificar pel balisament de la bocana (P - 0) 6.000,00 1,000 6.000,00

5 GG1A0229 u Armari metàl·lic de 250x250x80 mm, com a màxim, per a servei
exterior, fixat a columna (P - 57)

52,35 670,000 35.074,50

TOTAL Titol 3 01.04.06 227.710,16

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 05 GESTIÓN AMBIENTAL

EUR
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1 GR30001 u Barrera flotant d'hidrocarburs retràctil segons Pla d'Emergències per
Contaminació Accidental d'Aigües Marines de Catalunya. (P - 71)

13.063,90 1,000 13.063,90

2 XPA10008 pa Partida alçada a justificar per seguiment de la fauna (P - 0) 8.000,00 1,000 8.000,00

3 XPA10007 pa Partida alçada a justificar per prospecció arqueològica (P - 0) 8.000,00 1,000 8.000,00

4 GR30002 u Analítica pel seguiment de la qualitat de les aigües del medi marí (P -
72)

158,95 30,000 4.768,50

TOTAL Capítol 01.05 33.832,40

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 06 SEGURIDAD Y SALUD

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (1,5%) (P - 0)

350.586,85 1,000 350.586,85

TOTAL Capítol 01.06 350.586,85

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 07 CONTROL DE CALIDAD

1 XPA10011 pa Partida alçada a justificar pel Control de Qualitat (1%) (P - 0) 236.631,57 1,000 236.631,57

TOTAL Capítol 01.07 236.631,57

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen de presupuesto 
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NIVEL 4: Titol 4 Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.02.01.01  DIQUE DE LEVANTE 7.480.851,69

Titol 4 01.02.01.02  DIQUE DE PONIENTE 2.878.564,72

Titol 3 01.02.01  OBRAS DE ABRIGO 10.359.416,41

Titol 4 01.02.02.01  MUELLES 165.987,69

Titol 4 01.02.02.02  PANTALANES 566.507,15

Titol 3 01.02.02  MUELLES Y PANTALANES 732.494,84

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
11.091.911,25

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

NIVEL 3: Titol 3 Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.02.01  OBRAS DE ABRIGO 10.359.416,41

Titol 3 01.02.02  MUELLES Y PANTALANES 732.494,84

Capítol 01.02  INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 11.091.911,25

Titol 3 01.03.01  AGUAS RESIDUALES 77.464,47

Titol 3 01.03.02  AGUAS PLUVIALES 132.696,60

Titol 3 01.03.03  AGUA POTABLE 129.348,25

Titol 3 01.03.04  ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 323.385,87

Capítol 01.03  REDES DE SERVICIOS 662.895,19

Titol 3 01.04.01  PAVIMENTACIÓN 1.278.938,57

Titol 3 01.04.02  CIERRES, DELIMITACIONES Y ACCESOS 36.473,34

Titol 3 01.04.03  MOBILIARIO URBANO 64.810,91

Titol 3 01.04.04  JARDINERÍA 187.807,80

Titol 3 01.04.05  SEÑALIZACIÓN 7.026,57

Titol 3 01.04.06  EQUIPAMIENTO PORTUARIO 227.710,16

Capítol 01.04  URBANIZACIÓN E INSTALACIONES PORTUARIAS 1.802.767,35

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
13.557.573,79

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

NIVEL 2: Capítol Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS 10.071.750,81

Capítol 01.02  INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 11.091.911,25

Capítol 01.03  REDES DE SERVICIOS 662.895,19

Capítol 01.04  URBANIZACIÓN E INSTALACIONES PORTUARIAS 1.802.767,35

Capítol 01.05  GESTIÓN AMBIENTAL 33.832,40

Capítol 01.06  SEGURIDAD Y SALUD 350.586,85

Capítol 01.07  CONTROL DE CALIDAD 236.631,57

Obra 01 Pressupost 01 24.250.375,42

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
24.250.375,42

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

NIVEL 1: Obra Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 01 24.250.375,42

24.250.375,42

euros
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euros
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL................................................................... 24.250.375,42

13 % Gastos generales SOBRE 24.250.375,42.................................................................. 3.152.548,80

6 % Beneficio industrial SOBRE 24.250.375,42.................................................................. 1.455.022,53

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 28.857.946,75

21 % IVA SOBRE 28.857.946,75........................................................................................ 6.060.168,82

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA CON IVA INCLUIDO 34.918.115,57

Este presupuesto de ejecución por contrata (IVA incluido) sube a

treinta y cuatro millones novecientos dieciocho mil ciento quince euros con cincuenta y
siete céntimos

Barcelona, 21 de junio
                                                               César Martín Amer
                                                              Autor del proyecto


