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(b) Construcció canal de sortida
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(b) Detalls estructura interior
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Projecte bàsic d´aerogenerador flotant de formigó al Golf de Lleó

AMIDAMENTS Data: 24/01/13 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PFC

Capítol 01  DIC SEC

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Recinte d'obres 117.133,000 117.133,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117.133,000

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 260,000 20,000 10,000 52.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52.000,000

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

cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llosa Dic sec 265,000 20,000 1,000 5.300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.300,000

4 G2H23231 m3 Dragatge general de fons marí, 5 a 15 m de fondària, en zona de sorres, amb draga de rosari de 300 l i càrrega

de material sobre gànguil

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canal sortida en terra 100,000 8,500 20,000 17.000,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram en mar 50,000 5,000 20,000 5.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22.000,000

5 G2HA2531 m3 Transport de material de dragatge a abocador marí amb gànguil autopropulsat de 150 m3, amb recorregut 5

milles marines, carregat amb excavadora de cullera prensora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canal sortida en terra 100,000 8,500 20,000 17.000,000 C#*D#*E#*F#

2 Tram en mar 50,000 5,000 20,000 5.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22.000,000

6 G263C382 m3 Reducció de nivell freàtic de 2 m amb un equip de 75 m de llargària amb una llança de succió per metre de 3 m

de fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de cabal màxim en terreny de permeabilitat de 1E-04 m/s

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dimenisons excavació x4 (260m) 260,000 20,000 8,500 4,000 176.800,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 176.800,000

7 G3H18623 m2 Clavament individual de palplanxes no recuperables d'acer al carboni 240, de 450 mm d'amplada útil i de 6 mm

de gruix amb un moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m per a fondàries majors de  8 m en terreny de sorres

Euro



Projecte bàsic d´aerogenerador flotant de formigó al Golf de Lleó

AMIDAMENTS Data: 24/01/13 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lateral llarg 260,000 20,000 2,000 10.400,000 C#*D#*E#*F#

2 Lateral curt 20,000 20,000 2,000 800,000 C#*D#*E#*F#

3 Canal sortida 150,000 20,000 2,000 6.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17.200,000

8 G2616H02 m3 Esgotament d'excavació a cel obert, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 300 m3/h i alçària

manomètrica total fins a 10 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6 bombes Qtot=1800m3/h 260,000 20,000 10,000 6,000 312.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 312.000,000

9 G3L1U410 kg Acer Y 1860 S en cordons per a pretesar en ancoratges provisionals al terreny, incloent-hi ancoratges, beina,

injecció de beurada, accessoris i tesat, inclòs part proporcional de cap d'ancoratge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Kg/m Longitud Nº Nº laterals

2 Tendons de 4/0,6'' 5,200 20,000 52,000 2,000 10.816,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.816,000

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ancoratges de 20m cada 5m 52,000 20,000 2,000 2.080,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.080,000

11 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o

rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Capa neteja llosa 260,000 20,000 0,100 520,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 520,000

12 GD5BU010 m2 Paquet drenant de 0,50 m de potència format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i graves

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zon ainferior llosa dic 260,000 20,000 5.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.200,000

13 GD7F7375 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Nº trams Longitud Total

2 Tubs lateral de recollida d'aigües 25,000 12,000 300,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Data: 24/01/13 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 300,000

14 GD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,

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

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

15 PA00IN u Partida alçada per a les tasques d'inundació del dic sec i connexió amb canal de sortida al mar. Inclou la

inundació controlada del recinte, tasques de tall de palplanxes necessaries. Totalment finalitzat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC

Capítol 02  ESTRUCTURA FLOTANT

Subcapítol 01  FORMIGONAT

1 G4531LH4 m3 Formigó d'alta resistència, HP-60/S/20/IIIc+Qb, de consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm,

abocat amb bomba i apte per a formigonat mitjançant encofrat lliscant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Casquet inferior 103,947 103,947 C#*D#*E#*F#

2 Cilindre flotació 2.872,201 2.872,201 C#*D#*E#*F#

3 Torre superior 428,764 428,764 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.404,912

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pintat faixes 1m en zona de juntes

submergides

17,000 30,470 1,000 517,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 517,990

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

vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2

2 Casquet inferior 2,000 226,194 452,388 C#*D#*E#*F#

3 Cilindre flotació 2,000 5.994,158 11.988,316 C#*D#*E#*F#

4 Torre superior 2,000 1.917,560 3.835,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16.275,824

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Volum cúbic de la estructura 245,000 12,000 12,000 35.280,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35.280,000
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Projecte bàsic d´aerogenerador flotant de formigó al Golf de Lleó

AMIDAMENTS Data: 24/01/13 Pàg.: 4

Obra 01 PRESSUPOST PFC

Capítol 02  ESTRUCTURA FLOTANT

Subcapítol 02  ARMADURES

1 G4BD3101 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre com a màxim 32 mm, per a

l'armadura de membranes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Cares kg/m2 m2 Files

2 Cilindre C#*D#*E#*F#

3 Vertical 16@30cm 2 cares 2,000 5,261 5.767,963 1,000 60.690,507 C#*D#*E#*F#

4 Horitzontal 20@25cm 2 cares 2,000 9,864 5.767,963 1,000 113.790,374 C#*D#*E#*F#

6 Torre

7 Vertical 12@25cm 2 cares 2,000 3,551 1.917,056 1,000 13.614,932 C#*D#*E#*F#

8 Horitzontal 12@25cm 2 cares 2,000 3,551 1.917,056 1,000 13.614,932 C#*D#*E#*F#

10 Casquet

11 Vertical 16@30cm 2 cares 2,000 5,261 226,194 1,000 2.380,013 C#*D#*E#*F#

12 Horitzontal 20@25cm 2 cares 2,000 9,864 226,194 1,000 4.462,355 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 208.553,113

2 G4A81B11 m Beina de tub d'acer corrugat per a armadures actives de diàmetre 100 mm i 0,3 mm de gruix, fixada amb filferros

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Beines tram superior 18,000 220,000 3.960,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.960,000

3 G4A81A11 m Beina de tub d'acer corrugat per a armadures actives de diàmetre 85 mm i 0,3 mm de gruix, fixada amb filferros

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Beina tendons inferiors totalment

passants

4,000 159,000 636,000 C#*D#*E#*F#

2 Beina tendons 2 16,000 140,000 2.240,000 C#*D#*E#*F#

3 Beina tendons 3 16,000 145,000 2.320,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.196,000

4 G4A71181 u Ancoratge actiu de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de 4500 kN de força, com a màxim, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ancoratges extrem superior torre 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

5 G4A76181 u Ancoratge cec de culata de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de 4500 kN de força, com a màxim, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ancoratge passiu dels tendons de

l'extrem superior torre

18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Data: 24/01/13 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 18,000

6 G4A71161 u Ancoratge actiu de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de 2500 kN de força, com a màxim, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ancoratge actiu secció inferior tram 2 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

7 G4A76171 u Ancoratge cec de culata de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de 3500 kN de força, com a màxim, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ancoratge passiu tram inferior 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

8 G4GA1210 kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, fins a 19 cordons de 15,2 mm de diàmetre

nominal, enfilats amb beines de longitud superior a 70m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Kg/m Longitud Nº

2 Tendons 12-0,6'' (Passat) 14,160 159,000 4,000 9.005,760 C#*D#*E#*F#

3 Tendons 12-0,6'' (2) 14,160 145,000 16,000 32.851,200 C#*D#*E#*F#

4 Tendons 12-0,6'' (3) 14,160 140,000 16,000 31.718,400 C#*D#*E#*F#

5 Tendons 19-0,6'' (Superior) 22,420 220,000 12,000 59.188,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132.764,160

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Nº Càrrega (t)

2 Tendons 12-0,6'' 36,000 244,800 8.812,800 C#*D#*E#*F#

3 Tendons 19-0,6'' 18,000 387,600 6.976,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.789,600

10 G4GE1100 l Injecció de beines per a armadures actives, amb beurada de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C l/m Longitud Nº

2 Tendons 12-0,6'' (passants) 5,670 159,000 4,000 3.606,120 C#*D#*E#*F#

3 Tendons 12-0,6'' (1) 5,670 145,000 16,000 13.154,400 C#*D#*E#*F#

4 Tendons 12-0,6'' (2) 5,670 140,000 16,000 12.700,800 C#*D#*E#*F#

5 Tendons 19-0,6'' 7,853 220,000 18,000 31.097,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60.559,200

Obra 01 PRESSUPOST PFC

Euro



Projecte bàsic d´aerogenerador flotant de formigó al Golf de Lleó

AMIDAMENTS Data: 24/01/13 Pàg.: 6

Capítol 02  ESTRUCTURA FLOTANT

Subcapítol 03  REFORÇOS LOCALITZATS

1 G4BD3101 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre com a màxim 32 mm, per a

l'armadura de membranes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Cares kg/m2 m2

2 Reforç zona ancoratge

3 Vertical interior 20@15cm 1,000 16,441 113,097 1,000 1.859,428 C#*D#*E#*F#

4 Vertical exterior 25@15cm 1,000 25,689 113,097 1,000 2.905,349 C#*D#*E#*F#

5 Horitzontal interior 20@15cm 1,000 16,441 113,097 1,000 1.859,428 C#*D#*E#*F#

6 Horitzontal exterior 25@15cm 1,000 25,689 113,097 1,000 2.905,349 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.529,554

Obra 01 PRESSUPOST PFC

Capítol 02  ESTRUCTURA FLOTANT

Subcapítol 04  ANCORATGES

1 G4R12462 kg Acer inoxidable dúplex de designació 1.4662, per a estructures, en perfils conformats tipus rodó, quadrat,

rectangular, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Anell d'ancoratge per a fixació de

cables

3.928,050 3.928,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.928,050

2 PA00AB u Partida alçada per a elements d'ancoratge i sistema de boies

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sistema de boies i mecanismes

d'ancoratge

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC

Capítol 02  ESTRUCTURA FLOTANT

Subcapítol 05  ESTRUCTURA INTERIOR

1 G4R11025 kg Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat,

rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C kg

2 Fixacions pletines (300x250x10mm) 4.227,225 4.227,225 C#*D#*E#*F#

3 Fixacions pletines  (300x500x15mm) 3.461,850 3.461,850 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Data: 24/01/13 Pàg.: 7

5 Perfils IPE 300 21.139,837 21.139,837 C#*D#*E#*F#

6 Perfils IPE 200 28.382,700 28.382,700 C#*D#*E#*F#

7 Perfils IPE 140 4.561,370 4.561,370 C#*D#*E#*F#

9 Marc porta accés 1.926,000 1.926,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63.698,982

2 PA00GP u Sistema de bombeig i extracció d'aigues de filtració en interior de l'estructura. Inclou bombes d'impulsió i tots el

elements necessàris per a l'evacuació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PA00AS u Partida alçada per al subministrament i col·locació de 2 elevadors, adaptats a la geometria definida en planols.

Totalment col·locat i assegurat per al tranport. Inclou posada en funcionament i part proporcionals de tots els

elements necessàris per al seu corerecte funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PA00PE u Partida alçada per a construcció de porta estanca tipus vaixell, amb sistema de trabament per roda interior i

exterior, de dimensions màximes 2x1,5m.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 G9N00T m2 Entramat metal·lic format per reixa de pletina d'acer gris tipus TRAMEX de 20x3mm, formant quadricula

30x30mm i bastidor amb unions electrosoldades, muntat sobre sobre estructura metàl·lica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixes plataformes tram inferior 541,290 541,290 C#*D#*E#*F#

3 Reixes plataforemes tram superior 128,443 128,443 C#*D#*E#*F#

5 Plataforma exterior d'accés 139,204 139,204 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 808,937

6 GB12U010 m Barana metàl·lica d'acer inoxidable AISI304, de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada

100 cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de 60x30

mm, incloent part proporcional de placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plataformes tram superior 74,163 74,163 C#*D#*E#*F#

2 Plataformes tram inferior 324,204 324,204 C#*D#*E#*F#

3 Plataforma accés 56,428 56,428 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 454,795

Obra 01 PRESSUPOST PFC

Capítol 02  ESTRUCTURA FLOTANT

Subcapítol 06  AEROGENERADOR

1 PAAERO05 MW Partida alçada per al suministrament d'aerogenerador Offshore de 5MW de potència, inclòs elements auxiliars i

equips elèctrics/electrònics per al seu funcionament i comandament. Inclou assessorament i posada en marxa

un cop instal·lat. No inclou cablejat exterior a l'estructura ni el muntatge de l'aerogenerador.

Euro
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AMIDAMENTS Data: 24/01/13 Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C MW

2 Aerogenerador 5MW 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 PA00001 u Muntatge aerogenerador sobre estructura, inclos trasllat de grua a l'obra i posicionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PFC

Capítol 03  TRANSPORT I FONDEIG

1 G4GA1299 kg Cable d'acer trenat 6x36 amb acer Y 1860 S7 galvanitzat i protecció de zinc, càrrega unitària màxima >=1860

N/mm2 i diàmetre nominal de 128mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C kg/m m Nº Cables

2 Linia de cables 68,500 1.142,000 3,000 234.681,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 234.681,000

2 PA00002RE u Partida alçada per al remolc de l'estructura des del dic fins a lloc de posicionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 G2A11009 m3 Subministrament de terres per a llastrat d'estructura provinents de minerals fèrrics, de densitat >32kN/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llastrat de 75.393kN (D=35kN/m3) 2.154,085 2.154,085 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.154,085

4 PA00003FO u Partida alçada per al fondeig de l'estructura . Inclou transport de material de llastrat fins a punt de fondeig i totes

les tasques necessàries per a dur-lo a terme.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PA00004PI u Partida alçada per execució d'estructura de fonamentació base i instal·lació en el fons marí

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 PCABLES m Instal·lació de cable submarí desde l'estructura fins la costa. El preu per metre inclou l'ús d'embarcacions

especials, material i mà d'obra. També inclou elements auxiliars. Es considera un preu total de 150€/m col·locat,

amb un total de 35km.

AMIDAMENT DIRECTE 35.000,000

Euro
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Obra 01 PRESSUPOST PFC

Capítol 04  GESTIO DE RESIDUS

1 I2RA8420 kg Disposició controlada a centre de recollida i transferència de residus no especials

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ferro i acer 20.730,000 20.730,000 C#*D#*E#*F#

2 Plàstics 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#

3 Fusta 1.100,000 1.100,000 C#*D#*E#*F#

4 Residus i teixits vegetals 18.740,000 18.740,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40.760,000

2 I2R540G0 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i

transferència.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ferro i acer 20.730,000 20.730,000 C#*D#*E#*F#

2 Plàstics 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#

3 Fusta 1.100,000 1.100,000 C#*D#*E#*F#

4 Residus i teixits vegetals 18.740,000 18.740,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40.760,000

3 I2RA2460 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts amb una densitat superior a 1,45 t/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Formigó 3.405,000 3.405,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.405,000

4 I2R5PL00 u Subministrament de bidó de 200 l per a residus especials

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

5 I2R5K000 u Transport de bidons de residus especials a centre de recollida i transferència

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

6 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en residus inerts, no especials i especials amb mitjans

manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ferro i acer 4,060 4,060 C#*D#*E#*F#

2 Plàstics 0,320 0,320 C#*D#*E#*F#

3 Envasos i especials 5,860 5,860 C#*D#*E#*F#

4 Fusta 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,340

Euro
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Obra 01 PRESSUPOST PFC

Capítol 05  ALTRES

1 PA00SS u Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut a l'Obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PA00CQ u Partida alçada a justificar per al Control de Qualitat de l'Obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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G2212101P-1 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

2,48 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

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

0,55 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

G2616H02P-3 m3 Esgotament d'excavació a cel obert, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de
300 m3/h i alçària manomètrica total fins a 10 m

0,79 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

G263C382P-4 m3 Reducció de nivell freàtic de 2 m amb un equip de 75 m de llargària amb una llança de succió
per metre de 3 m de fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de cabal màxim en terreny de
permeabilitat de 1E-04 m/s

1,91 €

(UN EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

G2A11009P-5 m3 Subministrament de terres per a llastrat d'estructura provinents de minerals fèrrics, de
densitat >32kN/m3

50,72 €

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

G2H23231P-6 m3 Dragatge general de fons marí, 5 a 15 m de fondària, en zona de sorres, amb draga de rosari
de 300 l i càrrega de material sobre gànguil

2,86 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

G2HA2531P-7 m3 Transport de material de dragatge a abocador marí amb gànguil autopropulsat de 150 m3,
amb recorregut 5 milles marines, carregat amb excavadora de cullera prensora

22,21 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

G3H18623P-8 m2 Clavament individual de palplanxes no recuperables d'acer al carboni 240, de 450 mm
d'amplada útil i de 6 mm de gruix amb un moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m per a
fondàries majors de  8 m en terreny de sorres

152,40 €

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

G3L1U300P-9 m Perforació d'ancoratge provisional o permanent en qualsevol tipus de terreny 47,95 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

G3L1U410P-10 kg Acer Y 1860 S en cordons per a pretesar en ancoratges provisionals al terreny, incloent-hi
ancoratges, beina, injecció de beurada, accessoris i tesat, inclòs part proporcional de cap
d'ancoratge

4,18 €

(QUATRE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

G3Z1U030P-11 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

84,32 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
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G4531LH4P-12 m3 Formigó d'alta resistència, HP-60/S/20/IIIc+Qb, de consistència seca i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba i apte per a formigonat mitjançant encofrat lliscant.

148,18 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

G45C1DH3P-13 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

117,81 €

(CENT DISSET EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

G4A71161P-14 u Ancoratge actiu de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de 2500 kN de força, com a
màxim, col·locat

197,06 €

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB SIS CENTIMS)

G4A71181P-15 u Ancoratge actiu de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de 4500 kN de força, com a
màxim, col·locat

340,59 €

(TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

G4A76171P-16 u Ancoratge cec de culata de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de 3500 kN de força, com
a màxim, col·locat

207,41 €

(DOS-CENTS SET EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

G4A76181P-17 u Ancoratge cec de culata de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de 4500 kN de força, com
a màxim, col·locat

312,25 €

(TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

G4A81A11P-18 m Beina de tub d'acer corrugat per a armadures actives de diàmetre 85 mm i 0,3 mm de gruix,
fixada amb filferros

6,48 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

G4A81B11P-19 m Beina de tub d'acer corrugat per a armadures actives de diàmetre 100 mm i 0,3 mm de gruix,
fixada amb filferros

6,98 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

G4AC1500P-20 t Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 4000 kN de força 1,18 €

(UN EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

G4BD3101P-21 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre com a màxim
32 mm, per a l'armadura de membranes

1,32 €

(UN EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

G4DDAD12P-22 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat corbat per a membranes, amb tauler de fusta de pi, per a
deixar el formigó vist

86,94 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

G4DE1900P-23 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a
màxim

11,53 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
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G4GA1210P-24 kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, fins a 19 cordons de 15,2 mm
de diàmetre nominal, enfilats amb beines de longitud superior a 70m

1,94 €

(UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

G4GA1299P-25 kg Cable d'acer trenat 6x36 amb acer Y 1860 S7 galvanitzat i protecció de zinc, càrrega unitària
màxima >=1860 N/mm2 i diàmetre nominal de 128mm.

3,66 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

G4GE1100P-26 l Injecció de beines per a armadures actives, amb beurada de ciment 2,04 €

(DOS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

G4R11025P-27 kg Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, per a estructures, en perfils laminats tipus
L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra amb
soldadura

4,18 €

(QUATRE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

G4R12462P-28 kg Acer inoxidable dúplex de designació 1.4662, per a estructures, en perfils conformats tipus
rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura

6,72 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

G7811100P-29 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus
ECR-1

6,21 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

G9N00TP-30 m2 Entramat metal·lic format per reixa de pletina d'acer gris tipus TRAMEX de 20x3mm, formant
quadricula 30x30mm i bastidor amb unions electrosoldades, muntat sobre sobre estructura
metàl·lica.

50,27 €

(CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

GB12U010P-31 m Barana metàl·lica d'acer inoxidable AISI304, de protecció en estructures de 100 cm d'alçària
amb muntants cada 100 cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de
70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm, incloent part proporcional de placa i elements
d'ancoratge, totalment col·locada

60,56 €

(SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

GD5BU010P-32 m2 Paquet drenant de 0,50 m de potència format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i graves 30,95 €

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

GD7F7375P-33 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

13,69 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
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GD7FA375P-34 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

23,21 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

I2R24200P-35 m3 Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en residus inerts, no especials i
especials amb mitjans manuals

18,44 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

I2R540G0P-36 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència.

1,40 €

(UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

I2R5K000P-37 u Transport de bidons de residus especials a centre de recollida i transferència 182,91 €

(CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

I2R5PL00P-38 u Subministrament de bidó de 200 l per a residus especials 16,91 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

I2RA2460P-39 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts amb una densitat superior
a 1,45 t/m3

5,48 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

I2RA8420P-40 kg Disposició controlada a centre de recollida i transferència de residus no especials 0,06 €

(ZERO EUROS AMB SIS CENTIMS)

PA00001P-41 u Muntatge aerogenerador sobre estructura, inclos trasllat de grua a l'obra i posicionament. 60.000,00 €

(SEIXANTA MIL EUROS)

PA00ASP-42 u Partida alçada per al subministrament i col·locació de 2 elevadors, adaptats a la geometria
definida en planols. Totalment col·locat i assegurat per al tranport. Inclou posada en
funcionament i part proporcionals de tots els elements necessàris per al seu corerecte
funcionament.

150.000,00 €

(CENT CINQUANTA MIL EUROS)

PA00CQP-43 u Partida alçada a justificar per al Control de Qualitat de l'Obra 205.529,62 €

(DOS-CENTS CINC MIL CINC-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS
CENTIMS)

PA00GPP-44 u Sistema de bombeig i extracció d'aigues de filtració en interior de l'estructura. Inclou bombes
d'impulsió i tots el elements necessàris per a l'evacuació.

70.000,00 €

(SETANTA MIL EUROS)

PA00INP-45 u Partida alçada per a les tasques d'inundació del dic sec i connexió amb canal de sortida al
mar. Inclou la inundació controlada del recinte, tasques de tall de palplanxes necessaries.
Totalment finalitzat.

30.000,00 €

(TRENTA MIL EUROS)
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PA00PEP-46 u Partida alçada per a construcció de porta estanca tipus vaixell, amb sistema de trabament per
roda interior i exterior, de dimensions màximes 2x1,5m.

50.000,00 €

(CINQUANTA MIL EUROS)

PA00SSP-47 u Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut a l'Obra 258.894,61 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB
SEIXANTA-UN CENTIMS)

PA00ABP-48 u Partida alçada per a elements d'ancoratge i sistema de boies 50.000,00 €

(CINQUANTA MIL EUROS)

PA00002REP-49 u Partida alçada per al remolc de l'estructura des del dic fins a lloc de posicionament. 120.000,00 €

(CENT VINT MIL EUROS)

PA00003FOP-50 u Partida alçada per al fondeig de l'estructura . Inclou transport de material de llastrat fins a
punt de fondeig i totes les tasques necessàries per a dur-lo a terme.

73.500,00 €

(SETANTA-TRES MIL CINC-CENTS EUROS)

PA00004PIP-51 u Partida alçada per execució d'estructura de fonamentació base i instal·lació en el fons marí 80.000,00 €

(VUITANTA MIL EUROS)

PAAERO05P-52 MW Partida alçada per al suministrament d'aerogenerador Offshore de 5MW de potència, inclòs
elements auxiliars i equips elèctrics/electrònics per al seu funcionament i comandament.
Inclou assessorament i posada en marxa un cop instal·lat. No inclou cablejat exterior a
l'estructura ni el muntatge de l'aerogenerador.

1.000.000,00 €

(UN MILIÓ EUROS)

PCABLESP-53 m Instal·lació de cable submarí desde l'estructura fins la costa. El preu per metre inclou l'ús
d'embarcacions especials, material i mà d'obra. També inclou elements auxiliars. Es
considera un preu total de 150€/m col·locat, amb un total de 35km.

152,63 €

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

Barcelona, a Gener 2013

L´autor del projecte:

Joan Antoni Perelló Noceras

Enginyer de Camins, Canals i Ports
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P-1 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre

camió

2,48 €

Altres conceptes 2,48000 €

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

camió

0,55 €

Altres conceptes 0,55000 €

P-3 G2616H02 m3 Esgotament d'excavació a cel obert, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de

300 m3/h i alçària manomètrica total fins a 10 m

0,79 €

Altres conceptes 0,79000 €

P-4 G263C382 m3 Reducció de nivell freàtic de 2 m amb un equip de 75 m de llargària amb una llança de succió

per metre de 3 m de fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de cabal màxim en terreny de

permeabilitat de 1E-04 m/s

1,91 €

Altres conceptes 1,91000 €

P-5 G2A11009 m3 Subministrament de terres per a llastrat d'estructura provinents de minerals fèrrics, de

densitat >32kN/m3

50,72 €

B03D1000 m3 Terra d'aportació densitat>32kN/m3 48,30000 €

Altres conceptes 2,42000 €

P-6 G2H23231 m3 Dragatge general de fons marí, 5 a 15 m de fondària, en zona de sorres, amb draga de rosari

de 300 l i càrrega de material sobre gànguil

2,86 €

Altres conceptes 2,86000 €

P-7 G2HA2531 m3 Transport de material de dragatge a abocador marí amb gànguil autopropulsat de 150 m3,

amb recorregut 5 milles marines, carregat amb excavadora de cullera prensora

22,21 €

Altres conceptes 22,21000 €

P-8 G3H18623 m2 Clavament individual de palplanxes no recuperables d'acer al carboni 240, de 450 mm

d'amplada útil i de 6 mm de gruix amb un moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m per a

fondàries majors de  8 m en terreny de sorres

152,40 €

B3H18620 m2 Palplanxa no recuperable d'acer al carboni 240, de 450 mm d'amplada útil i de 6 mm d 130,32000 €

Altres conceptes 22,08000 €

P-9 G3L1U300 m Perforació d'ancoratge provisional o permanent en qualsevol tipus de terreny 47,95 €

B3Z51000 kg Llot tixotròpic 0,14000 €

B0111000 m3 Aigua 0,02020 €

B021U001 u Material auxiliar de perforació 0,20000 €

Altres conceptes 47,58980 €

P-10 G3L1U410 kg Acer Y 1860 S en cordons per a pretesar en ancoratges provisionals al terreny, incloent-hi

ancoratges, beina, injecció de beurada, accessoris i tesat, inclòs part proporcional de cap

d'ancoratge

4,18 €
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B0B21000 kg Acer per a tesar  Y 1770 S2 en cordons 0,91350 €

B0AEU002 m Beina de tub de polietilè de 20 mm de diàmetre 0,80340 €

B0ADU004 u Amortització d'ancoratge actiu i accessoris 0,25675 €

B05A1000 l Beurada de ciment per a injectar 0,60000 €

Altres conceptes 1,60635 €

P-11 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota

fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

84,32 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 71,66250 €

Altres conceptes 12,65750 €

P-12 G4531LH4 m3 Formigó d'alta resistència, HP-60/S/20/IIIc+Qb, de consistència seca i grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat amb bomba i apte per a formigonat mitjançant encofrat lliscant.

148,18 €

B066A050 m3 Formigó d'alta resistència HP-60/S/20/IIIc+Qb de consistència seca, grandària màxima 113,55750 €

Altres conceptes 34,62250 €

P-13 G45C1DH3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20

mm, abocat amb cubilot

117,81 €

B065EV0B m3 Formigó HA-30/B/20/IV de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 86,09820 €

Altres conceptes 31,71180 €

P-14 G4A71161 u Ancoratge actiu de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de 2500 kN de força, com a

màxim, col·locat

197,06 €

B4A71106 u Ancoratge de tipus actiu de planxa d'acer, per a tesats de 2500 kN com a màxim 179,73000 €

Altres conceptes 17,33000 €

P-15 G4A71181 u Ancoratge actiu de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de 4500 kN de força, com a

màxim, col·locat

340,59 €

B4A71108 u Ancoratge de tipus actiu de planxa d'acer, per a tesats de 4500 kN com a màxim 313,37000 €

Altres conceptes 27,22000 €

P-16 G4A76171 u Ancoratge cec de culata de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de 3500 kN de força, com

a màxim, col·locat

207,41 €

B4A76107 u Ancoratge de tipus cec de culata de planxa d'acer, per a tesats de 3500 kN com a màx 186,53000 €

Altres conceptes 20,88000 €

P-17 G4A76181 u Ancoratge cec de culata de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de 4500 kN de força, com

a màxim, col·locat

312,25 €

B4A76108 u Ancoratge de tipus cec de culata de planxa d'acer, per a tesats de 4500 kN com a màx 286,38000 €

Altres conceptes 25,87000 €

P-18 G4A81A11 m Beina de tub d'acer corrugat per a armadures actives de diàmetre 85 mm i 0,3 mm de gruix,

fixada amb filferros

6,48 €

B4A818A0 m Beina de tub d'acer corrugat, de 90 mm de diàmetre i 0.3 mm 4,15000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,07350 €
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Altres conceptes 2,25650 €

P-19 G4A81B11 m Beina de tub d'acer corrugat per a armadures actives de diàmetre 100 mm i 0,3 mm de gruix,

fixada amb filferros

6,98 €

B4A819A0 m Beina de tub d'acer corrugat, de 100 mm de diàmetre i 0.3 mm 4,63000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,07350 €

Altres conceptes 2,27650 €

P-20 G4AC1500 t Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 4000 kN de força 1,18 €

Altres conceptes 1,18000 €

P-21 G4BD3101 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre com a màxim

32 mm, per a l'armadura de membranes

1,32 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00882 €

Altres conceptes 1,31118 €

P-22 G4DDAD12 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat corbat per a membranes, amb tauler de fusta de pi, per a

deixar el formigó vist

86,94 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,12900 €

B0A31000 kg Clau acer 0,16661 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,54608 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,67053 €

B0D71110 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 3 usos 4,44360 €

Altres conceptes 80,98418 €

P-23 G4DE1900 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a

màxim

11,53 €

B0DZT006 m3 Bastida de metall, per a 25 usos 3,15000 €

Altres conceptes 8,38000 €

P-24 G4GA1210 kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, fins a 19 cordons de 15,2 mm

de diàmetre nominal, enfilats amb beines de longitud superior a 70m

1,94 €

B0B47290 kg Acer Y 1860 S7 en cordons per a armadures actives de 7 filferros, càrrega unitària mà 0,70000 €

Altres conceptes 1,24000 €

P-25 G4GA1299 kg Cable d'acer trenat 6x36 amb acer Y 1860 S7 galvanitzat i protecció de zinc, càrrega unitària

màxima >=1860 N/mm2 i diàmetre nominal de 128mm.

3,66 €

B0B47299 kg Acer Y 1860 S7  , càrrega unitària màxima >=1860 N/mm2 i 15,2 mm de diàmetre nom 3,36000 €

Altres conceptes 0,30000 €

P-26 G4GE1100 l Injecció de beines per a armadures actives, amb beurada de ciment 2,04 €

B05A1000 l Beurada de ciment per a injectar 0,10000 €

Altres conceptes 1,94000 €

P-27 G4R11025 kg Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, per a estructures, en perfils laminats tipus

L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra amb

soldadura

4,18 €
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B4R11021 kg Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, en perfils laminats tipus L, rodó, qu 2,85000 €

Altres conceptes 1,33000 €

P-28 G4R12462 kg Acer inoxidable dúplex de designació 1.4662, per a estructures, en perfils conformats tipus

rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura

6,72 €

B4R12061 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, en perfils conformats t 4,22000 €

Altres conceptes 2,50000 €

P-29 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus

ECR-1

6,21 €

B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 0,56000 €

Altres conceptes 5,65000 €

P-30 G9N00T m2 Entramat metal·lic format per reixa de pletina d'acer gris tipus TRAMEX de 20x3mm, formant

quadricula 30x30mm i bastidor amb unions electrosoldades, muntat sobre sobre estructura

metàl·lica.

50,27 €

BTRAM m2 Reixa tipus TRAMEX 20x3mm en quadricula de 30x30mm 35,47500 €

Altres conceptes 14,79500 €

P-31 GB12U010 m Barana metàl·lica d'acer inoxidable AISI304, de protecció en estructures de 100 cm d'alçària

amb muntants cada 100 cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de

70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm, incloent part proporcional de placa i elements

d'ancoratge, totalment col·locada

60,56 €

BB12UC01 m Barana metàl·lica d'acer inoxidable AISI304, de protecció en estructures de 100 cm d'a 25,26000 €

Altres conceptes 35,30000 €

P-32 GD5BU010 m2 Paquet drenant de 0,50 m de potència format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i graves 30,95 €

B7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/ 1,34200 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 19,94000 €

Altres conceptes 9,66800 €

P-33 GD7F7375 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat

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

de la rasa

13,69 €

BD7F7370 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid ne 12,37000 €

Altres conceptes 1,32000 €

P-34 GD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat

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

de la rasa

23,21 €

BD7FA370 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid ne 21,35000 €
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Altres conceptes 1,86000 €

P-35 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en residus inerts, no especials i

especials amb mitjans manuals

18,44 €

Altres conceptes 18,44000 €

P-36 I2R540G0 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de

recollida i transferència.

1,40 €

Altres conceptes 1,40000 €

P-37 I2R5K000 u Transport de bidons de residus especials a centre de recollida i transferència 182,91 €

B2R5K000 u Transport de bidons de residus especials a centre de recollida i transferència 174,20000 €

Altres conceptes 8,71000 €

P-38 I2R5PL00 u Subministrament de bidó de 200 l per a residus especials 16,91 €

B2R5PL00 u Bidó de 200 l per a residus especials 16,10000 €

Altres conceptes 0,81000 €

P-39 I2RA2460 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts amb una densitat superior

a 1,45 t/m3

5,48 €

B2RA2460 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts amb una densitat s 5,22000 €

Altres conceptes 0,26000 €

P-40 I2RA8420 kg Disposició controlada a centre de recollida i transferència de residus no especials 0,06 €

B2RA8420 kg Disposició controlada a centre de recollida i transferència de residus no especials 0,06000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-41 PA00001 u Muntatge aerogenerador sobre estructura, inclos trasllat de grua a l'obra i posicionament. 60.000,00 €

Sense descomposició 60.000,00000 €

P-42 PA00AS u Partida alçada per al subministrament i col·locació de 2 elevadors, adaptats a la geometria

definida en planols. Totalment col·locat i assegurat per al tranport. Inclou posada en

funcionament i part proporcionals de tots els elements necessàris per al seu corerecte

funcionament.

150.000,00 €

Sense descomposició 150.000,00000 €

P-43 PA00CQ u Partida alçada a justificar per al Control de Qualitat de l'Obra 205.529,62 €

Sense descomposició 205.529,62000 €

P-44 PA00GP u Sistema de bombeig i extracció d'aigues de filtració en interior de l'estructura. Inclou bombes

d'impulsió i tots el elements necessàris per a l'evacuació.

70.000,00 €

Sense descomposició 70.000,00000 €

P-45 PA00IN u Partida alçada per a les tasques d'inundació del dic sec i connexió amb canal de sortida al

mar. Inclou la inundació controlada del recinte, tasques de tall de palplanxes necessaries.

Totalment finalitzat.

30.000,00 €

Sense descomposició 30.000,00000 €

P-46 PA00PE u Partida alçada per a construcció de porta estanca tipus vaixell, amb sistema de trabament per

roda interior i exterior, de dimensions màximes 2x1,5m.

50.000,00 €
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Sense descomposició 50.000,00000 €

P-47 PA00SS u Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut a l'Obra 258.894,61 €

Sense descomposició 258.894,61000 €

P-48 PA00AB u Partida alçada per a elements d'ancoratge i sistema de boies 50.000,00 €

Sense descomposició 50.000,00000 €

P-49 PA00002RE u Partida alçada per al remolc de l'estructura des del dic fins a lloc de posicionament. 120.000,00 €

Sense descomposició 120.000,00000 €

P-50 PA00003FO u Partida alçada per al fondeig de l'estructura . Inclou transport de material de llastrat fins a

punt de fondeig i totes les tasques necessàries per a dur-lo a terme.

73.500,00 €

Altres conceptes 73.500,00000 €

P-51 PA00004PI u Partida alçada per execució d'estructura de fonamentació base i instal·lació en el fons marí 80.000,00 €

Sense descomposició 80.000,00000 €

P-52 PAAERO05 MW Partida alçada per al suministrament d'aerogenerador Offshore de 5MW de potència, inclòs

elements auxiliars i equips elèctrics/electrònics per al seu funcionament i comandament.

Inclou assessorament i posada en marxa un cop instal·lat. No inclou cablejat exterior a

l'estructura ni el muntatge de l'aerogenerador.

1.000.000,00 €

Sense descomposició 1.000.000,00000 €

P-53 PCABLES m Instal·lació de cable submarí desde l'estructura fins la costa. El preu per metre inclou l'ús

d'embarcacions especials, material i mà d'obra. També inclou elements auxiliars. Es

considera un preu total de 150€/m col·locat, amb un total de 35km.

152,63 €

BE00CS m Cable suubmarí per taransport elèctric de fins 5MW 25,36000 €

Altres conceptes 127,27000 €

Barcelona, a Gener 2013

L´autor del projecte:

Joan Antoni Perelló Noceras

Enginyer de Camins, Canals i Ports
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Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 01 DIC SEC

1 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i

càrrega mecànica sobre camió (P - 2)

0,55 117.133,000 64.423,15

2 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans

mecànics i càrrega sobre camió (P - 1)

2,48 52.000,000 128.960,00

3 G45C1DH3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 13)

117,81 5.300,000 624.393,00

4 G2H23231 m3 Dragatge general de fons marí, 5 a 15 m de fondària, en zona de

sorres, amb draga de rosari de 300 l i càrrega de material sobre

gànguil (P - 6)

2,86 22.000,000 62.920,00

5 G2HA2531 m3 Transport de material de dragatge a abocador marí amb gànguil

autopropulsat de 150 m3, amb recorregut 5 milles marines, carregat

amb excavadora de cullera prensora (P - 7)

22,21 22.000,000 488.620,00

6 G263C382 m3 Reducció de nivell freàtic de 2 m amb un equip de 75 m de llargària

amb una llança de succió per metre de 3 m de fondària amb bomba de

22 kW i 320 m3/h de cabal màxim en terreny de permeabilitat de 1E-04

m/s (P - 4)

1,91 176.800,000 337.688,00

7 G3H18623 m2 Clavament individual de palplanxes no recuperables d'acer al carboni

240, de 450 mm d'amplada útil i de 6 mm de gruix amb un moment

d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m per a fondàries majors de 8 m en

terreny de sorres (P - 8)

152,40 17.200,000 2.621.280,00

8 G2616H02 m3 Esgotament d'excavació a cel obert, amb electrobomba submergible

per a un cabal màxim de 300 m3/h i alçària manomètrica total fins a 10

m (P - 3)

0,79 312.000,000 246.480,00

9 G3L1U410 kg Acer Y 1860 S en cordons per a pretesar en ancoratges provisionals al

terreny, incloent-hi ancoratges, beina, injecció de beurada, accessoris i

tesat, inclòs part proporcional de cap d'ancoratge (P - 10)

4,18 10.816,000 45.210,88

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

terreny (P - 9)

47,95 2.080,000 99.736,00

11 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió

per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació

de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 11)

84,32 520,000 43.846,40

12 GD5BU010 m2 Paquet drenant de 0,50 m de potència format per làmina geotèxtil de

150 g/m2 i graves (P - 32)

30,95 5.200,000 160.940,00

13 GD7F7375 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal

amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb

massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 33)

13,69 300,000 4.107,00

14 GD7FA375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal

amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb

massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 34)

23,21 250,000 5.802,50

15 PA00IN u Partida alçada per a les tasques d'inundació del dic sec i connexió amb

canal de sortida al mar. Inclou la inundació controlada del recinte,

tasques de tall de palplanxes necessaries. Totalment finalitzat.  (P - 45)

30.000,00 1,000 30.000,00

TOTAL Capítol 01.01 4.964.406,93

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 02 ESTRUCTURA FLOTANT

Subcapítol 01 Formigonat

1 G4531LH4 m3 Formigó d'alta resistència, HP-60/S/20/IIIc+Qb, de consistència seca i

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba i apte per a

formigonat mitjançant encofrat lliscant. (P - 12)

148,18 3.404,912 504.539,86

euros
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2 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió

bituminosa catiònica tipus ECR-1 (P - 29)

6,21 517,990 3.216,72

3 G4DDAD12 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat corbat per a membranes, amb

tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist (P - 22)

86,94 16.275,824 1.415.020,14

4 G4DE1900 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10

m d'alçària, com a màxim (P - 23)

11,53 35.280,000 406.778,40

TOTAL Subcapítol 01.02.01 2.329.555,12

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 02 ESTRUCTURA FLOTANT

Subcapítol 02 Armadures

1 G4BD3101 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de

diàmetre com a màxim 32 mm, per a l'armadura de membranes (P - 21)

1,32 208.553,113 275.290,11

2 G4A81B11 m Beina de tub d'acer corrugat per a armadures actives de diàmetre 100

mm i 0,3 mm de gruix, fixada amb filferros (P - 19)

6,98 3.960,000 27.640,80

3 G4A81A11 m Beina de tub d'acer corrugat per a armadures actives de diàmetre 85

mm i 0,3 mm de gruix, fixada amb filferros (P - 18)

6,48 5.196,000 33.670,08

4 G4A71181 u Ancoratge actiu de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de 4500 kN

de força, com a màxim, col·locat (P - 15)

340,59 18,000 6.130,62

5 G4A76181 u Ancoratge cec de culata de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de

4500 kN de força, com a màxim, col·locat (P - 17)

312,25 18,000 5.620,50

6 G4A71161 u Ancoratge actiu de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de 2500 kN

de força, com a màxim, col·locat (P - 14)

197,06 36,000 7.094,16

7 G4A76171 u Ancoratge cec de culata de planxa d'acer, per a tendons amb tesat de

3500 kN de força, com a màxim, col·locat (P - 16)

207,41 32,000 6.637,12

8 G4GA1210 kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, fins a 19

cordons de 15,2 mm de diàmetre nominal, enfilats amb beines de

longitud superior a 70m (P - 24)

1,94 132.764,160 257.562,47

9 G4AC1500 t Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 4000 kN de força (P - 20) 1,18 15.789,600 18.631,73

10 G4GE1100 l Injecció de beines per a armadures actives, amb beurada de ciment (P

- 26)

2,04 60.559,200 123.540,77

TOTAL Subcapítol 01.02.02 761.818,36

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 02 ESTRUCTURA FLOTANT

Subcapítol 03 Reforços localitzats

1 G4BD3101 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de

diàmetre com a màxim 32 mm, per a l'armadura de membranes (P - 21)

1,32 9.529,554 12.579,01

TOTAL Subcapítol 01.02.03 12.579,01

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 02 ESTRUCTURA FLOTANT

Subcapítol 04 Ancoratges

1 G4R12462 kg Acer inoxidable dúplex de designació 1.4662, per a estructures, en

perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller i

col·locat a l'obra amb soldadura (P - 28)

6,72 3.928,050 26.396,50

euros
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2 PA00AB u Partida alçada per a elements d'ancoratge i sistema de boies (P - 48) 50.000,00 1,000 50.000,00

TOTAL Subcapítol 01.02.04 76.396,50

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 02 ESTRUCTURA FLOTANT

Subcapítol 05 Estructura interior

1 G4R11025 kg Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, per a estructures,

en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal,

planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura (P - 27)

4,18 63.698,982 266.261,74

2 PA00GP u Sistema de bombeig i extracció d'aigues de filtració en interior de

l'estructura. Inclou bombes d'impulsió i tots el elements necessàris per

a l'evacuació. (P - 44)

70.000,00 1,000 70.000,00

3 PA00AS u Partida alçada per al subministrament i col·locació de 2 elevadors,

adaptats a la geometria definida en planols. Totalment col·locat i

assegurat per al tranport. Inclou posada en funcionament i part

proporcionals de tots els elements necessàris per al seu corerecte

funcionament. (P - 42)

150.000,00 1,000 150.000,00

4 PA00PE u Partida alçada per a construcció de porta estanca tipus vaixell, amb

sistema de trabament per roda interior i exterior, de dimensions

màximes 2x1,5m. (P - 46)

50.000,00 1,000 50.000,00

5 G9N00T m2 Entramat metal·lic format per reixa de pletina d'acer gris tipus

TRAMEX de 20x3mm, formant quadricula 30x30mm i bastidor amb

unions electrosoldades, muntat sobre sobre estructura metàl·lica.

(P - 30)

50,27 808,937 40.665,26

6 GB12U010 m Barana metàl·lica d'acer inoxidable AISI304, de protecció en

estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de 60x30

mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i

travesser inferior de 60x30 mm, incloent part proporcional de placa i

elements d'ancoratge, totalment col·locada (P - 31)

60,56 454,795 27.542,39

TOTAL Subcapítol 01.02.05 604.469,39

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 02 ESTRUCTURA FLOTANT

Subcapítol 06 Aerogenerador

1 PAAERO05 MW Partida alçada per al suministrament d'aerogenerador Offshore de

5MW de potència, inclòs elements auxiliars i equips

elèctrics/electrònics per al seu funcionament i comandament. Inclou

assessorament i posada en marxa un cop instal·lat. No inclou cablejat

exterior a l'estructura ni el muntatge de l'aerogenerador. (P - 52)

1.000.000,00 5,000 5.000.000,00

2 PA00001 u Muntatge aerogenerador sobre estructura, inclos trasllat de grua a

l'obra i posicionament. (P - 41)

60.000,00 1,000 60.000,00

TOTAL Subcapítol 01.02.06 5.060.000,00

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 03 TRANSPORT I FONDEIG

1 G4GA1299 kg Cable d'acer trenat 6x36 amb acer Y 1860 S7 galvanitzat i protecció de

zinc, càrrega unitària màxima >=1860 N/mm2 i diàmetre nominal de

3,66 234.681,000 858.932,46

euros
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128mm. (P - 25)

2 PA00002RE u Partida alçada per al remolc de l'estructura des del dic fins a lloc de

posicionament. (P - 49)

120.000,00 1,000 120.000,00

3 G2A11009 m3 Subministrament de terres per a llastrat d'estructura provinents de

minerals fèrrics, de densitat >32kN/m3 (P - 5)

50,72 2.154,085 109.255,19

4 PA00003FO u Partida alçada per al fondeig de l'estructura . Inclou transport de

material de llastrat fins a punt de fondeig i totes les tasques

necessàries per a dur-lo a terme. (P - 50)

73.500,00 1,000 73.500,00

5 PA00004PI u Partida alçada per execució d'estructura de fonamentació base i

instal·lació en el fons marí (P - 51)

80.000,00 3,000 240.000,00

6 PCABLES m Instal·lació de cable submarí desde l'estructura fins la costa. El preu

per metre inclou l'ús d'embarcacions especials, material i mà d'obra.

També inclou elements auxiliars. Es considera un preu total de 150€/m

col·locat, amb un total de 35km. (P - 53)

152,63 35.000,000 5.342.050,00

TOTAL Capítol 01.03 6.743.737,65

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 04 GESTIO DE RESIDUS

1 I2RA8420 kg Disposició controlada a centre de recollida i transferència de residus

no especials (P - 40)

0,06 40.760,000 2.445,60

2 I2R540G0 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador

específic o a centre de recollida i transferència. (P - 36)

1,40 40.760,000 57.064,00

3 I2RA2460 m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts

amb una densitat superior a 1,45 t/m3 (P - 39)

5,48 3.405,000 18.659,40

4 I2R5PL00 u Subministrament de bidó de 200 l per a residus especials (P - 38) 16,91 30,000 507,30

5 I2R5K000 u Transport de bidons de residus especials a centre de recollida i

transferència (P - 37)

182,91 30,000 5.487,30

6 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en residus

inerts, no especials i especials amb mitjans manuals (P - 35)

18,44 12,340 227,55

TOTAL Capítol 01.04 84.391,15

Obra 01 Pressupost PFC

Capítol 05 ALTRES

1 PA00SS u Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut a l'Obra (P - 47) 258.894,61 1,000 258.894,61

2 PA00CQ u Partida alçada a justificar per al Control de Qualitat de l'Obra (P - 43) 205.529,62 1,000 205.529,62

TOTAL Capítol 01.05 464.424,23

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 24/01/13 Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol Import

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

Subcapítol 01.02.01  Formigonat 2.329.555,12

Subcapítol 01.02.02  Armadures 761.818,36

Subcapítol 01.02.03  Reforços localitzats 12.579,01

Subcapítol 01.02.04  Ancoratges 76.396,50

Subcapítol 01.02.05  Estructura interior 604.469,39

Subcapítol 01.02.06  Aerogenerador 5.060.000,00

Capítol 01.02  ESTRUCTURA FLOTANT 8.844.818,38

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

8.844.818,38

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

NIVELL 2: Capítol Import

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

Capítol 01.01  DIC SEC 4.964.406,93

Capítol 01.02  ESTRUCTURA FLOTANT 8.844.818,38

Capítol 01.03  TRANSPORT I FONDEIG 6.743.737,65

Capítol 01.04  GESTIO DE RESIDUS 84.391,15

Capítol 01.05  ALTRES 464.424,23

Obra 01 Pressupost PFC 21.101.778,34

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

21.101.778,34

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

NIVELL 1: Obra Import

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

Obra 01 Pressupost PFC 21.101.778,34

21.101.778,34

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 21.101.778,34

13,00 % Despeses Generals SOBRE 21.101.778,34......................................................... 2.743.231,18

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 21.101.778,34.............................................................. 1.266.106,70

Subtotal 25.111.116,22

21,00 % IVA SOBRE 25.111.116,22.................................................................................... 5.273.334,41

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 30.384.450,63

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRENTA MILIONS TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB
SEIXANTA-TRES CENTIMS )

Barcelona, a Gener 2013

L´autor del projecte:

Joan Antoni Perelló Noceras
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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